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OPENING 
 
God heeft het eerste woord GvL 446 
 
Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
Bewustwording  
Stil worden wij, God, 
stil om naar ons zelf te kijken. 
En wanneer ons geweten spreekt, 
dan bent U aan het woord. 
Zo laat U ons weten waar het beter kan, 
wat anders moet. 
(Stilte) 
 
Kyrie litanie uit GvL 216, Bidden wij tot de levende God 
 
Lofzang Glorie aan God 
Glorie aan God alleen hoog in de hemel  
en hier allerwegen, 
hier waar wij wonen vrede voor mensen  
al zijn beminden zijn oog rust op hen 
Glorie de eeuwige Hem alle eer! 
 
Laat onze adem U loven en zingen,  
machtige God, U ons leven een lied! 
Zegenen wij U al onze dagen, 
Dragen uw Naam als een vuur met ons mee. 
Machtige God, Gij Licht zienderogen! 
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Machtige God, Gij Zoon en Geliefde, 
Hoor naar ons roepen, vragen om vrede; 
Draag ons weg alle dood zelf gekozen. 
Draag van ons weg heel de wereld van schuld 
Gij zijt de enige, Gij onze Heer. 
Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 
 
Onder uw vleugels vinden wij leven, 
komen op adem het duister voorbij. 
Machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
krachtige Geest, alle glorie aan U. 
machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
krachtige Geest, alle glorie aan U. 
 
Gebed 
 
 
VIERING VAN HET WOORD 
 
Lezing uit het boek wijsheid 6,12-16 

 
Psalm 63, GvL 63 I God, mijn God, naar U blijf ik zoeken 
 
Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 
4,13-18 

 
Halleluja  
Weest dus waakzaam, 
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt 
Halleluja  
 
Lezing uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus, 
opgetekend door Matteüs 25,1-13 
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Evangelielied  
De Heer verschijnt te middernacht 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 
Wie waakt er als een trouwe knecht, 
Zijn Meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 
 
Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 
 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
Overweging 
 
Een moment voor je zelf 
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Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. 
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden. 
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal hij komen oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest 
de heilige katholieke kerk 
de gemeenschap van de heiligen  
de vergeving van de zonden 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  
Amen 
 
 
VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Voorbeden – intenties – Stil gebed 
             Laat onze woorden stijgen,  
             voor uw gezicht als wierook 
             zie in ons het verlangen een mens te zijn van U, 
 
Acclamatie:     Kom adem ons open (herhalen) 
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Het gebed des Heren 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen 
 
Vredeswens 
 
Finish God Thy new creation (Hymn: C.W. von Gluck) 
Finish God Thy new creation, 
pure and spotless let us be; 
let us see Thy great salvation, 
perfectly restored in Thee, 
Changed from glory into glory, 
till in heaven we take our place, 
till we cast our crowns before Thee 
lost in wonder, love and praise. 
 
Come, almighty to deliver, 
let us all Thy grace receive, 
suddenly return and never, 
never more Thy temples leave; 
Thee we would be always blessing, 
serve Thee as Thy hosts above,  
pray and praise Thee without ceasing, 
glory in Thy perfect love. 
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Gebed 
 
 
BESLUIT 
  
Mededelingen 

Zegenbede en zending 
Waakzaam zijn is leven  
met open ogen, open oren en een open hart 
en je lamp brandend houden 
totdat we het ware Licht zien, 
de Bruidegom in ons midden. 
Mogen wij steeds meer toegroeien naar dit ene licht. 
Dat ons daartoe mag zegenende Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen 
 
Ga nu allen heen in vrede. 
 
Wij danken God. 
 
 
 
U kennen uit en tot U leven 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd, 
O Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
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4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent, geen duisternis. 
 
7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


