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INTROITUS  (Ps. 24, 1-3) 

Ad te levavi animam 
meam, Deus meus, in te 
confido, non erubescam. 
Neque irrideant me 
inimici mei, etenim 
universi qui te exspectant 
non confundentur. 

 Mijn God, tot U richt ik 
mijn geest; op U vertrouw 
ik, beschaam mij niet. 
Laat niemand die tegen 
mij is, de spot met mij 
drijven, want al wie naar 
U uitziet, zal niet worden 
teleurgesteld. 

 
OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   
 
GEBED 

Almachtige God, wij vragen U: geef uw gelovigen de 
bereidheid Christus, die komende is, tegemoet te 
gaan met werken van gerechtigheid, om eens 
verzameld te worden aan zijn rechterhand en bezit 
te nemen van het hemels Rijk. Door onze Heer. 
 
EERSTE LEZING  (Jesaja 63, 16b-17. 19b; 64, 3b-7) 

Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw 
Naam is eeuwig! Waarom Heer liet Gij ons van uw 
wegen afdwalen zodat ons hart verstokt werd en U 
niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille van 
uw dienaren. Omwille van de stammen die uw 
eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af 
en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij 
alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft 
hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde 

gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan 
U denken! Vertoornd waart Gij op ons maar wij 
volhardden in het kwaad: hoe zouden wij ooit 
redding kunnen vinden? Wij allen waren als 
onreinen, onze goede werken als kleding door 
stonden bevuild; als bladeren zijn we afgevallen en 
de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. 
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen, 
die op U zijn vertrouwen durfde stellen: Gij had 
immers uw aangezicht van ons afgewend en Gij had 
ons prijsgegeven aan onze zonden. Toch zijt Gij, 
Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de 
boetseerder: wij zijn slechts het werk van uw 
handen. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, 
en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig 
zijn: zie op ons neer: wij zijn uw volk! 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 79 (80) 
 

KEERVERS: 

 God van de heerscharen, richt ons weer op;  
 lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 
 

Herder van Israël, hoor ons aan, die troont op de 
Kerubs, verschijn met luister; werp uw macht in de 
strijd, kom om ons bij te staan. Keervers 
 

God van de heerscharen, keer toch terug, zie neer uit 
de hemel en let op uw wijngaard. Bescherm wat uw 
eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt 
gekweekt. Keervers 
 

Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind 
dat Gij grootgebracht hebt. Nooit meer zullen wij U 
verlaten; bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 
Keervers 
 
TWEEDE LEZING  (1 Korinthiërs 1, 3-9) 

Broeders en zusters, Genade en vrede voor u 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u 
in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, 
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder 
opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en 
kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij 
vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze 
Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden 
tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag 
van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen 
heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer 
Jezus Christus.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA  (Ps. 84, 8) 

Alleluia. Ostende nobis 
Domine misericordiam 
tuam: et salutare tuum  
da nobis. Alleluia. 

 Alleluia. Laat ons Heer,  
uw barmhartigheid zien 
en geef ons uw heil.  
Alleluia. 

 
EVANGELIE  (Marcus 13, 33-37) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw 
hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer 
het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man 
die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van 
zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer 
overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de 
deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus 
waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des 
huizes komt, ‘s avonds laat of midden in de nacht, bij 
het hanengekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij 
onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend 
vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest 
waakzaam!” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 

CREDO GELOOFSBELIJDENIS 

(Laus Deo 336)    (Laus Deo 261) 
 
VOORBEDEN 
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OFFERTORIUM  (Ps. 24, 1-3) 

Ad te Domine levavi 
animam meam: Deus 
meus, in te confido, non 
erubescam: neque 
irrideant me inimici mei: 
etenim universi qui te 
exspectant, non 
confundentur. 

 Mijn Heer, tot U richt ik 
mijn geest: mijn God, op 
U vertrouw ik, beschaam 
mij niet. Laat niemand die 
tegen mij is, de spot met 
mij drijven, want al wie 
naar U uitziet, zal niet 
worden teleurgesteld. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: aanvaard de gaven die wij U 
aanbieden uit het goede dat Gij ons hebt 
geschonken. Geef dat de eredienst die wij in dit 
leven mogen vieren ons brengt tot het geluk van de 
eeuwige verlossing. Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (I van de Advent) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare, 
nos tibi semper et 
ubique gratias agere: 
Domine, sancte Pater, 
omnipotens aeterne 
Deus: per Christum 
Dominum nostrum. 
Qui, primo adventu in 
humilitate carnis 
assumptae, dispositionis 
antiquae munus 
implevit, nobisque 
salutis perpetuae 
tramitem reseravit: ut, 
cum secundo venerit in 
suae gloria maiestatis, 
manifesto demum 

 Heilige Vader, machtige 
eeuwige God, om recht te 
doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te 
vinden zullen wij U 
danken, altijd en overal 
door Christus onze Heer. 
Die, toen Hij eertijds 
kwam, kwetsbaar en 
klein, het werk van uw 
genade heeft voltooid, en 
vlees geworden is en voor 
ons allen open heeft 
gedaan die deur naar een 
geluk dat eeuwig duurt, 
een land dat Hij beloofd 
heeft en ons geven zal; nu 
nog zien wij allen naar die 

munere capiamus, quod 
vigilantes nunc audemus 
exspectare promissum. 
Et ideo, cum Angelis et 
Archangelis, cum 
Thronis et 
Dominationibus, 
cumque omni militia 
caelestis exercitus, 
hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine 
dicentes: 

toekomst uit, vol hoop en 
vastberaden; ooit zullen 
wij er binnengaan en 
wonen wanneer Hij komt 
in heerlijkheid voorgoed. 
Daarom, met alle 
Engelen, Machten en 
Krachten, met allen die 
staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U 
en zingen U toe vol 
vreugde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, 
Sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt caeli 
et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedictus qui  
venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

 Heilig, heilig, heilig, de  
Heer, de God der hemelse 
machten! Vol zijn hemel en 
aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in 
de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

 
EUCHARISTISCH GEBED  
 
COMMUNIERITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 

COMMUNIE-TEKST (Ps. 85 (84), 13) 
De Heer zal ons zijn zegen schenken en de aarde zal 
rijke vrucht dragen 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 
Heer, wij bidden U dat de Eucharistie die wij hebben 
gevierd, ons ten goede mag komen. Maak ons in dit 

vergankelijk bestaan gevoelig voor het geestelijke en 
bedacht op datgene wat blijft. Door Christus onze 
Heer. 
 
SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 

PLECHTIGE ZEGEN EN WEGZENDING 

Moge de almachtige en barmhartige God u heiligen 
en u verlichten door de komst van Zijn eniggeboren 
Zoon Wiens wederkomst wij verwachten, en moge 
Hij u vervullen met Zijn zegen.  
Amen. 
 

Moge Hij u in de strijd van dit leven standvastig 
maken in het geloof, blijmoedig door de hoop en 
waarachtig in de liefde.  
Amen. 
 

Moge uw vreugde over de menswording van onze 
Verlosser volkomen worden als Hij wederkomt in 
heerlijkheid om u het eeuwig geluk te schenken. 
Amen. 
 

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en 
Heilige Geest.  
Amen. 
 
 
 

 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 
 

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. 
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de 

listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God 
hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de 

hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze 
geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld 
rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. 

Amen. 

 


