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♫ Openingslied: Ons hart verheft zich tot U, Heer (GvL 514) 

Ons hart verheft zich tot U, Heer, 

zie vol ontferming op ons neer. 

Betoon ons uw barmhartigheid, 

schenk ons uw heil in eeuwigheid. 

 

Toon ons uw wegen, geef ons kracht; 

Heer, red uw volk, dat U verwacht. 

Leid Gij ons in uw waarheid voort 

totdat uw roepstem wordt gehoord. 

 

Vergeef ons onze zonden groot, 

wij zijn in eenzaamheid en nood. 

Verlaat u op de Heer altijd, 

totdat zijn komst uw hart verblijdt. 

 

De nacht is om, de dag nabij; 

staat op! Ons heil verwachten wij. 

Trekt aan de wapens van het licht, 

wilt u bekleden met de Heer. 

Begroeting  

Wij worden gezegend met Gods genade en vrede 

door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

Openingsgedachte 

Het liturgisch jaar is bijna ten einde. 

Volgende week nog het feest van Christus Koning 

en daarna start alweer de advent. 

Toen de evangelist Marcus zijn evangelie schreef 

beleefden Joden en christenen beroerde tijden: 

hun tempel in Jeruzalem was verwoest 

en christenvervolgingen waren dagelijkse kost geworden. 

Geen wonder dat die mensen dan vreesden voor het einde van de wereld, 

met alle mogelijke nare scenario’s van dien. 

Hebben ook wij soms dit gevoel niet: 

op zovele plaatsen oorlog, steeds meer op elkaar volgende natuurrampen, 

aanhoudende vluchtelingenstromen, aanslagen, opruiende taal, 
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extremere regimes, terug opflakkerende wapenwedloop… 

Echte hoop en betere vooruitzichten, daar durven we ons 

niet meer aan wagen. 

“En toch, zegt Jezus. 

kijk naar de vijgenboom,” – of bij ons naar de kale bomen – 

zij dragen al de kiem van nieuw leven in zich. 

‘Vertrouw op mijn Woord, God laat niemand los.’ 

♫ Gezongen gebed om ontferming (GvL 216) 

Bij het begin van deze viering 

willen wij bidden om mensen die dat geloof hoog houden, 

die warmte uitstralen, 

die in donkere dagen de ogen wijd open houden. 

 

Bidden wij tot de levende God, 

Vader van onze Heer Jezus Christus, 

in de kracht van de heilige Geest: 

Luister Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Luister, Heer, ontferm U over ons. 

Over de stad van God op aarde, 

voor het volk dat hier bijeen is, 

bidden wij om licht en verlossing: 

Luister Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Luister, Heer, ontferm U over ons. 

Over de wereld waarin wij leven, 

over hen die worden verdrukt, 

bidden wij om geloof en toekomst: 

Luister Heer, ontferm U over ons. 

Allen: Luister, Heer, ontferm U over ons. 

Over allen die zoeken naar waarheid 

en het evangelie willen verstaan, 

bidden wij om geduld en om aandacht: 

Allen: Luister, Heer, ontferm U over ons. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven: 

Amen. 
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♫ Lofzang: Looft de Heer (GvL 491) 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam, 

verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 

Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 

Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 

 Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur, 

gij wolken en dromen, nacht en dag en duur, 

licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad, 

weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 

 Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 

de slang en de vis, de vogel en de leeuw, 

geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 

gelooft Hem op zijn woord dat gij bestaat in Hem. 

Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed. 

Looft Hem die zijn Woord in u mens worden doet. 

Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft. 

Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 

Openingsgebed 

Goede God, 

al wat leeft, duurt slechts zijn tijd. 

Niets dat uit onze handen komt zal eeuwig duren. 

Maar uw Trouw is eeuwig, uw Liefde blijft. 

Sta ons bij 

en wees onze steun om, in de wisseling der tijden, 

het echte leven niet uit het oog te verliezen, 

het leven dat ons werd aangereikt 

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

Eerste lezing: Een droom 

Ik koester een droom 

dat mensen eens zullen opstaan en zullen inzien 

dat ze geschapen zijn 

om als broers en zussen te leven met elkaar. 

Ik heb een droom 
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dat op een dag 

de rechtvaardigheid neerstroomt als water 

en dat gerechtigheid vloeit als een stroom. 

Ik koester een droom 

dat eens op een dag oorlogen eindigen, 

dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, 

dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan 

en niemand meer aan oorlog denkt. 

Ik draag een droom in mij 

dat we de dag naderbij kunnen brengen 

waarop er vrede zal zijn op aarde 

en goede wil bij alle mensen. 

Die dag zal een dag van glorie zijn 

en de Mensenzoon zal zich erover verheugen. 

Vrees de tekens aan hemel en aarde niet, 

de vele berichten, het slechte nieuws. 

Vrees niet: er is nog licht genoeg. 

Vrees de stormen van dit jaargetijde niet, 

het vallende blad, de verhullende mist. 

Vrees niet: er is nog licht genoeg. 

Vrees niet als je soms alleen bent: 

je bent in Gods hand. 

 

♫ Tussenzang: psalm 27 (GvL blz. 48-49) 

Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 

De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 

De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 

voor wie zou ik beducht zijn? 

Refrein 

Dat éne vroeg ik van de Heer, 

dat is al mijn verlangen: 

daar te zijn - in het huis van de Heer, 

al de dagen mijns levens. 
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Heer, hoor mijn aanroep tot U, 

geef mij genadig uw antwoord. 

Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: 

'zoekt mijn aanschijn.' 

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 

Refrein 

♫ Vers voor het evangelie (GvL 247)  

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

Ik ben de goede Herder. 

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Evangelie: volgens Marcus (13, 24-32) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

“Maar na die verschrikkingen in die dagen 

zal de zon verduisteren 

en de maan zal geen licht meer geven; 

de sterren zullen van de hemel vallen 

en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. 

Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken 

met grote macht en heerlijkheid. 

Dan zal Hij zijn engelen uitzenden 

om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, 

van het einde der aarde tot het einde des hemels. 

Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: 

Wanneer zijn twijgen al zacht worden 

en beginnen uit te botten, 

weet ge dat de zomer in aantocht is. 

Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, 

weet dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. 

Voorwaar, Ik zeg u: 

dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. 

Hemel en aarde zullen voorbijgaan, 

maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. 
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Van die dag of dat uur weet niemand af, 

zelfs niet de engelen in de hemel, 

zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.” 

Zo spreekt de Heer`. 

Allen: Wij danken God. 

 

Overweging 

Beste parochianen 

Het thema voor vandaag luidt: “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”. 

We hoorden het in het evangelie. Hemel en aarde zullen vergaan, maar 

Mijn woorden zullen niet vergaan. Maar hoe kan dat waar zijn? Wij weten 

wel dat wij niet eeuwig zullen leven, já, alles gaat voorbij. Maar Jezus wil 

vandaag tot ons zeggen:  “Leef bewust, houdt elkaars hand vast en blijf 

uitzien naar het Koninkrijk van God, in lief en leed.”! 

Sta dan stil, wachtend en bezin u. 

Dan  komen mensen weer tot leven;  krijgen steun voor nieuwe 

initiatieven; worden niet meer alleen gelaten, maar staan op uit hun ellende 

en ervaren geluk. 

En waar staan wij als kerkgeloofsgemeenschap? Met alle crises  van deze 

tijd, zoals de energie, het milieu en het klimaat ?  Leven wij op de juiste 

manier? Hebben wij eerbied voor de aarde en het milieu? Of hebben we 

overal lak aan? Is onze maatschappij een aards paradijs of een wereld vol  

ellende? 

Beste Parochianen, zoals Jezus zei: Hemel en aarde zullen vergaan, maar 

de woorden van Jezus gaan nooit voorbij. Zij blijven de hoop van ons 

bestaan; zij zijn het einde van de duisternis, die soms de onze is. Als alles 

vergaat; als alles tegenzit; dan is Jezus, dan is God er altijd nog voor ons in 

onze medemensen. Laten we dus leven naar Jezus’ woorden van liefde, 

vrede en gerechtigheid, want het zijn woorden, die leiden naar leven in 

eeuwigheid.  

Amen. 
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Geloofsbelijdenis 

Wij worden aangespoord om te vertrouwen en te blijven getuigen. 

Laten wij die raad opvolgen en samen ons geloof belijden. 

 

Allen: 

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde. 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die aan de Liefde van God 

gestalte heeft gegeven. 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 

Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 

en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde. 

Zij zijn het licht der wereld. 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen’. 

Amen. 

Voorbede 

Met groot vertrouwen mogen wij nu bidden tot God…. 

Voor alle mensen van goede wil, 

die geschokt zijn door het dagelijks geweld in onze wereld 

– geweld waaraan maar geen einde lijkt te komen. 

Dat zij de moed niet verliezen 

en oog krijgen voor al het goede dat in stilte gebeurt. 

Laten wij bidden… 
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♫ Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Voor alle gelovigen, 

die de naam van God aanroepen als hun steun en toeverlaat. 

Dat zij de liefde van God mogen ervaren, 

Hij die het geluk wil van elke mens. 

Laten wij bidden… 

♫ Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bidden we ook voor onszelf: 

dat we – vanuit ons geloof – leren omgaan 

met tijden van onzekerheid. 

Dat wij ons in alle omstandigheden 

durven toevertrouwen aan onze oneindig liefdevolle God. 

Laten wij bidden… 

♫ Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor slachtoffers van natuurrampen. 

Dat God, via ons, voor hen een redder en een bevrijder mag zijn. 

Laten wij bidden… 

♫ Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bidden we voor christenen die ontmoedigd zijn, 

voor Kerken die de hoop verloren hebben, 

voor pastores die het niet meer zien zitten. 

Dat zij, door onze bemoediging, 

mogen horen dat God hen roept en blijft roepen. 

Laten wij bidden… 

♫ Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

God, 

Gij zijt de Bron van ons verlangen naar een betere wereld. 

Verhoor onze gebeden. 

Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 



- 10 - 
 

Onze Vader (gebeden door allen) 

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. 

Vredewens 

God is groter dan ons hart en ons verstand. 

Er is geen pijn, er is geen verdriet 

dat we niet aan Hem mogen voorleggen. 

Al wie iets vraagt, krijgt antwoord, 

al is het soms anders dan verwacht. 

Maar zijn liefde en zijn vrede weigert Hij aan niemand. 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest. 

En geven wij Gods vrede van harte aan elkaar door. 

 

Slotgebed 

God en Vader, 

hemel en aarde wilt Gij vernieuwen in Jezus, onze Heer. 

Breng ons zijn Woorden, zijn goedheid en zijn trouw in herinnering 

als wij U zoeken in goede en kwade uren, 

in nood en verdrukking, in oorlog en ergernis. 

Houd in ons de hoop levendig dat uw vrede komen zal, 

dat Gij goedheid zult doen zegevieren, 

dat Gij alles eens tot voltooiing zult brengen 

en dat Gij alles in allen zult zijn 

in eeuwigheid. Amen. 
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In manus tuas 

In manus tuas, Pater, 

commendo spiritum meum. 

In manus tuas, Pater, 

commendo spiritum meum. 

 

Slotgedachte 

Soms is het leven om te huilen. 

Ziekte en dood zijn dichtbij. 

In machteloze woede moeten we aanzien, 

dat mensen uit elkaar worden gerukt. 

Toekomst wordt in duigen geslagen. 

Licht verandert in dreigende duisternis. 

Hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Hoezo geloven in de goedheid van God? 

Hij lijkt zo vaak de grote afwezige. 

Ons wereldbeeld is vaak zo somber, 

dat we God nauwelijks kunnen ontdekken. 

Geloven is opstaan, 

is licht ontsteken en warmte verspreiden. 

Het is in de koude donkere winter van het leven 

de zachte, op springen staande twijgen ontdekken. 

Geloven is blijven hopen en vertrouwen, 

dat we samen aan de basis mogen staan 

van nieuw leven, van een nieuwe toekomst. 

Het is weten, dat de kleine goedheid 

het zal winnen van het grote kwaad. 

De zomer komt zoals een knop in een twijg, 

bijna onzichtbaar, maar onweerstaanbaar. 

De zomer is in aantocht. 

Het is een kwestie van zien, soms even. 

(naar Wim Holterman osfs) 

 

Zending en zegen 
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Gesterkt in ons vertrouwen en onze standvastigheid 

gaan wij van hier weg 

om ervan te getuigen 

dat God zorgt dat ‘eind goed, al goed’ is. 

Hij wil ons nabij blijven met zijn zegen: 

In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

 

♫ Slotlied: Als tussen licht en donker (GvL 578) 

Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld: 

Gij leeft en houdt de wacht! 

Wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 

 

Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld: 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht! 

 

O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht. 

Wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan: 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons Uw toekomst aan! 


