
Offerandezang 

 
 
Heilig           (Daarna staan ev. knielen) 

 
 

Acclamatie na de Consecratie 

 

 
 
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. 
 
Lam Gods nr. 332 
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Na de zegen:  Mijn schild ende betrouwen    
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Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16 
Tweede lezing: 1 Thess. 4, 13-18 
Evangelie:   Matt. 25,1-13 
De lezingen zijn op de website na te lezen. 
 
Intredezang 

 
 
Kyriezang 
Glorialofzang 
 
 
 
 
 
 
 

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen 
naar voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken 
hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.  



 
 
Gloria, gloria  (gezongen) 
 

 
 
Gloria, gloria (gezongen) 
 
Psalm tussen de lezingen psalm 63 II 
 
Refrein:  
God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, 
mijn ziel dorst van verlangen naar U. 
 
God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,  
mijn ziel dorst van verlangen naar U;  
al wat ik ben smacht naar U in een troosteloos 
dor land zonder water. Refrein. 
 
Hoe zag in de tempel op U, 
om uw macht te ontwaren,  
uw grootheid uw genade gaat boven dit leven. 
En mijn lippen spraken uw lof. Refrein 
 
Kon ik zo heel mijn leven U prijzen, 
uw naam noemen, de handen geheven: 
kracht vind ik als door kostelijke spijs, 
jubelend ligt mij uw naam op de lippen. Refrein 
 

Waart Gij niet immer mijn hulp? 
Onder uwer vleugelen schaduw heb ik mijn jubel 
Gezongen: U zoekt mijn hart, U hangt het aan, 
Uw hand zal mij vast blijven houden. Refrein 
 
 
 
Alleluia            (allen gaan staan) 
 

 
 
V: Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de 
Mensenzoon komt.  
 
Acclamatie na het Evangelie 
 

  
 
 
 
 
Geloofsbelijdenis   (allen gaan staan)  
 

  
 

 
Acclamatie na de voorbeden 

 
 


