
        
         

Voor aanvang viering: GvL nr. 446 God heeft het eerste woord 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 103-I Onze hulp is de naam van de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Wijsheid 6,12-16 

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij 
aanschouwd door wie haar liefhebben, gevonden door wie haar 
zoeken; nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend 
gemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven, 
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur. Peinzen over haar 
getuigt van volmaakt inzicht, en wie om haar wakker ligt, zal weldra 
vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig 
zijn, genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk 
overleg treedt zij hen tegemoet. 
Woord van de Heer. – A. Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 63-I 

2e Lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18 

Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het 
lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de 
andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat 
Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in 
Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. En dit kunnen wij 
u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven 
tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval 
voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van 
de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf 
van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn 
verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in 
een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer 
tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  
Troost elkaar dus met deze woorden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

Evangelie: Matteüs 25,1-13 

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: “Het is met 
het Rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen 
uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de 
andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen 
mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun 
lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet 
wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de 
nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Trekt hem 
tegemoet!” Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun 
lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: “Geeft 
ons wat olie, want onze lampen gaan uit”. Maar de verstandigen 
antwoordden: “Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en 



jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf”. 
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de 
bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om 
bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de 
andere meisjes en zeiden: “Heer, heer, doe open!” Maar hij 
antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet”. Weest dus 
waakzaam, want gij kent dag noch uur.” 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 269 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie en Eucharistisch Gebed IIC nr. 728 blz. 799 

Sanctus 

Eucharistisch gebed IIC  nr. 728 (vervolg blz. 800) 

Acclamatie: GvL nr. 310c 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: U kennen, uit en tot U leven (z.o.z c 1, 8 en 15) 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 



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! 

 

8 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. 

 

   15 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. 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 582 Dat woord 

 

DIAKEN WIJDINGEN 
Op zaterdag 18 november worden in de kathedrale kerk in Rotterdam 
Daan Huntjes en Peter Winnubst door onze bisschop tot diaken gewijd. De 
plechtigheid begint om elf uur. Peter Winnubst is parochiaan van onze 
parochie; Daan Huntjes is voormalig stagiair van onze parochie. Om u in de 
gelegenheid te stellen de wijdingsplechtigheid bij te wonen, vertrekt om 
half tien een bus bij de Jacobuskerk in de Parkstraat. Wilt u mee met de 
bus dan moet u vóór half tien aanwezig zijn. Na afloop van de plechtigheid 
en het feliciteren vertrekt de bus o twee uur richting Den Haag. Wilt u van 
dit aanbod gebruik maken, bel of mail met parochiesecretariaat. De kosten 
bedragen 5 euro, graag contant voldoen in de bus. 

 
VERKOOPTAFEL 
Achterin staat de verkooptafel van het AgnesGilde weer opgesteld. 

 
SINT CAECILIA CONCERT 
Op zondag 19 november 2017 wordt om 15.00 uur een korenconcert 
gegeven in de Paschaliskerk met medewerking van diverse koren uit de 
parochie Maria Sterre der Zee. Dit ter gelegenheid van de naamdag van St. 
Caecilia. 

 


