
 
Eucharistieviering op zondag 8 november2020                   
32ste  zondag door het jaar A 
 
Celebrant : Pastor Johan Rutgers, pr. 
Zang  : Cantores 
Piano : Brian Lamb 
 

Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog 
steeds niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers. 
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief 
kunt participeren aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar 
gezamenlijk worden gesproken. 
Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantores. 
 

Openingslied : Zomaar een dak boven wat hoofden  (Cantores) 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad 
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 

Woorden van ver, vallende sterren, vonken  verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 

Kruisteken en begroeting  
 

Schuldbelijdenis. 
Allen bidden: 

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 zesters, 
voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

 



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

Priester:    Heer ontferm U over ons. Allen herhalen 
  Chrristus ontferm U over ons. Allen herhalen 
  Heer ontferm U over ons. Allen herhalen 
 

Lofzang  

 
 

Eerste lezing:Uit het boek der wijsheid. 

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. 
Allen: Wij danken God. 

Antwoordpsalm 63 
 

Refrein allen gesproken: 
 God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,  

mijn ziel dorst van verlangen naar U. 
 

 



Cantores: 
1. 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.  Refr. 
 

2. Hoe zag ik in de tempel op U, 
om uw macht te ontwaren, uw grootheid: 
uw genade gaat boven dit leven. 
En mijn lippen spraken uw lof.    Refr. 

 
3 Kon ik zó heel mij leven U prijzen, 
 uw naam noemen, de handen geheven: 
 kracht vind ik als door kostelijke spijs, 
 jubelend ligt mij uw naam op de lippen.    Refr. 
 
4 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. 
 

Allen gesproken: 
 U zoekt mijn hart, U hangt het aan. 

 Uw hand zal mij vast blijven houden 
 
 

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Tessalonica. 

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 zullen 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. 
Allen: Wij danken God. 

Alleluja (Cantores) 
Halleluja, halleluja, 
Weest dus waakzaam, 
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.. 
Halleluja, halleluja. 
 
Evangelie: 
 

Priester : De Heer zij met u. 
Allen : En met uw geest. 
Priester : Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

           volgens Matteüs. 
Allen : Lof zij U, Christus. 
 

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 een 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: 
‘Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’ 
Maar de verstandigen antwoordden: 
‘Nee, 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 ons 
open!’ 
Maar hij antwoordde: 
‘Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet.’Weest dus waakzaam, want gij kent dag 
noch uur.” 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 



 

Verkondiging 
 

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.  
Vandaar 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. 
 

Bij de voorbede zingt de cantor aan het begin en aan het einde:  (GVL 399) 
O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, 

rijk aan liefde, rijk aan trouw,  
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

Na iedere voorbede: 
Lector : Laat ons bidden, 
 Allen : Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

Bereiden van het altaar 
 
Offerandelied :  Het brood in de aarde gevonden  (Cantores) 
 

Het brood in de aarde gevonden, het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, dat brood dat naar mensen smaakt. 
 

Het brood van oorlog en vrede, dat dagelijks eendere brood, 
het vreemde brood van de liefde,het stenen brood van de dood. 
 

Het brood dat wij duur verdienen,ons lichaam, ons geld, ons goed, 
het brood van ons samen leven, die schamele overvloed. 
 

Dat brood dat wij moeten eten om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander, ons hele mensenbestaan. 
 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij U zelf aan uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed. 
 
 

 
 



Priester: 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. 

Prefatie: 
Priester : De Heer zij met u.    
Allen  : En met uw geest. 
Priester  : Verheft uw hart.    
Allen  : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Priester : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen  : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Priester  :Ja, het is en voorrecht , een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. 
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons 
gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees gewor-den door de heilige Geest 
en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te 
verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een 
eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen 
stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij 
uw heer-lijkheid en wij juichen en zingen: Heilig. 
 

Cantores: Heilig, heilig, heilig de Heer 
 

Priester: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam 
en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, 
sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

 WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf 
hem zijn leerlingen met deze woor-den:  
 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

 WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

 DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN 

 WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

 BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 



Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat 
Gij verrezen zijt. 
 

Priester: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw 
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam 
en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd tot één enige kudde. 
 

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de  hele wereld, dat haar liefde 
volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus, en N., onze bisschop, en allen 
die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der 
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat 
hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de 
moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden 
in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn 
en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
 

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. 
  

Priester:  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 
 Priester: 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 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest.  
 

 

Lam Gods  (Cantores) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
Tijdens de communie:  Zacht en sterk  (Marialied) 
 

 Zacht en sterk hebt gij uw kind gedragen, in vreugde en in pijn. 
 Vrouw van geloof, sta ons bij. 
 

 Zacht en sterk hebt gij naast hem gestaan, toen haat hem wilde doden. 
 Vrouw van hoop, sta ons bij. 

 

Zacht en sterk zijt gij met hem gegaan, de weg ten einde toe. 
Vrouw van liefde, sta ons bij 

 
                   SLOTGEBED – MEDEDELINGEN – ZEGEN 

 

Slotlied    : Wonen overal nergens thuis   Cantores 
 

 Wonen overal nergens thuis. Aarde mijn aarde mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, mensen, die opstaan en leven 
gaan. Mensen veel geluk. 
 

Wonen overal even thuis. Handel en wandel en huis na huis. 
Loven en bieden op waarheid en waan, wagen en winnen en verder gaan. 
Mensen veel geluk. 
 

Wonen overal bijna thuis. Aarde mijn hemel mijn vadershuis. 
Stijgende sterren, de lach van de maan, mensen die dromend een stem 
verstaan. Mensen veel geluk. 

 


