
LITURGIE EUCHARISTIEVIERING 22 NOVEMBER 2020 
Voorganger: Mgr. W. Eijk 
M.m.v. leden Emmauskoor o.l.v. Louise Janssen en Brian Lamb, orgel 
 
Openingslied: Zingt God de Heer    melodie GVL 636  
Cantores: 
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere. 
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige naam, 
nooit zal de vijand ons deren. 
 
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 
in alle tijden en plagen. 
 
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 
in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 
 
Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen, 
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 
die ons standvastig maakt. Amen. 
 
Kruisteken en begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
Allen: Ik belijd voor de almachtige God, 

en voor u allen, dat ik gezondigd heb  
in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Bisschop: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

Allen:  Amen. 



Heer ontferm U 
Bisschop:  Heer, ontferm U over ons.      Allen: Heer, ontferm U over ons. 
Bisschop: Christus, ontferm U over ons. Allen: Christus, ontferm U over ons. 
Bisschop:  Heer, ontferm U over ons.      Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Lofzang: Dankt, dankt nu allen God     GVL 415 
Cantores: 
Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God mog’ ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 
Openingsgebed 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing uit de Profeet Ezechiël, 34,11-12.15-17 
Zo spreekt God de Heer: „Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen 
schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn 
schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn 
schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten 
gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten 
rusten,  - spreekt God de Heer -. Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het 
verdwaalde breng Ik terug, het gewonde verbind Ik, het zieke geef Ik weer 
kracht en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten weiden 
zoals het behoort. En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer -: Ik zal 
recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok. 
Woord van de Heer. – Wij danken God  
 



Psalm 23 II, Mijn herder is de Heer     GVL 23 II 
 
Refrein, allen gesproken: 
Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 
Cantores: 
Hij brengt mij in een oase van groen, 
daar strek ik mij uit aan de rand van het water, 
daar is het goed rusten.   Refrein, allen gesproken 
 
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, 
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit, 
want God is zijn naam.   Refrein, allen gesproken 
 
Al moet ik het duister in van de dood, 
ik ben niet angstig, U bent toch bij me, 
onder uw hoede durf ik het aan.  Refrein, allen gesproken 
 
Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,  
en allen die tegen mij zijn 
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient, 
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, 
dat Gij mijn beker vult tot de rand. Refrein, allen gesproken 
 
Overal komen geluk en genade 
mij tegemoet mijn leven lang, 
en altijd kom ik terug in het huis van de Heer, 
tot in lengte van dagen.   Refrein, allen gesproken 
 
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte, 15,20-26.28 
Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van 
hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, 
komt door een mens ook de opstanding van de doden.  Zoals allen sterven 
in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen 
rangorde, als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij 
die Christus toebehoren ; daarna komt het einde, wanneer Hij het 
koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en 
alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat 



Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten 
heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.  
En wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich 
onderwerpen aan Degene, die het al aan Hem onderwierp. Dan zal God zijn  
alles in allen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God  
 
Alleluia           
Cantores:  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Gezegend de Komende in de naam des Heren; 
Geprezen het komende Koninkrijk. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus, 25, 
31-46 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Wanneer de Mensenzoon komt in 
zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op 
zijn troon van glorie.  Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden 
en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt 
tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn 
rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan 
zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt 
het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had 
honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te 
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was 
naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in 
de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.  
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer 
hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te 
drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U 
opgenomen, of naakt en hebben U gekleed ? En wanneer zagen wij U ziek 
of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten 
antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een dezer 
geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan. 
En tot die aanzijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, 
vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn 
trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven.  



Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een 
vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en hebt Mij niet 
gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken.  
Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben wij U 
hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de 
gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?  
Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij niet voor een 
van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. 
En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen 
naar het eeuwig leven." 
Woord van de Heer. – Wij danken God  
 
Overweging 
 
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. 
Van daar 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. 
 
Voorbede        GVL 400a 
Cantores:  
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 
 
Na iedere voorbede: Allen, gesproken: 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
LITURGIE VAN HET ALTAAR 



Aller Augen warten auf dich, Herre 
 
Vertaling: Ieders ogen wachten op U, Heer, en U geeft hen op tijd uw 
voedsel;  U opent uw milde hand en vervult alles dat leeft met welbehagen 
 
Bisschop:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden, door God, de almachtige Vader.  
Allen:       Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
Cantores:        GVL 292 
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. 
 

Acclamatie na de consecratie         
Allen, gesproken: 
Heer Jesus wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 
  

Onze Vader 
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. 
 
Bisschop:    Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de 
zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 



Allen:   Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
 
Vredesritus 
Bisschop:  Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat 
Ik u; mijn vrede geef ik u.’ Let niet op onze zonden, maar op het geloof van 
uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die 
leeft in eeuwigheid. 
Allen:      Amen 
Bisschop:  De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:       En met uw geest 
 
Cantores:        GVL 332 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 2x 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

Communielied: Psalm 150 II, Alles wat adem heeft  GVL 150 II 
Cantores: 
Refrein: 
Alles wat adem heeft love de Heer. Alles wat adem heeft love de Heer. 
 
1. Looft God in zijn heilig domein, 

looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
Looft Hem krachtens  zijn mateloze grootheid.  Refrein 

 
2. Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 

looft Hem met harp en met citer, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit.     Refrein 

 
3. Looft Hem met slaande cymbalen, 

looft Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft 
love de Heer! Godlof!       Refrein 

 
4. Eer zij de heerlijkheid Gods: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne, 



zo zij het thans en voor immer; 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.    Refrein 

 
Gebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen en wegzending         
 
Slotlied: Eens als de bazuinen klinken     GVL 434 
Cantores: 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op een wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus, Christus, gist’ren heden, 
komt voor eens en komt voorgoed! 
 


