
In t laatste van de dagen wie dan leeft 
zal ze zien komen op scharlaken paarden 
op zilvervloten, volkeren van verre; wij gaan 
naar Sion waar de wijsheid woont. 
Daar weten ze de route van de vrede daar is 
een nieuwe aarde neergedaald. 
 
In t laatste van de dagen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen 
je leert de oorlog af, je snoeit je 
wijnstok en strekt jein de schaduw van de bomen. 
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
SLOTLIED:      De eersten zijn de laatsten 
 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
 
De eersten zijn de laatsten, 
Wie nakomt gaat voorop! 
Kiest dan de goede plaatsen 
En geeft uw hart aan God. 
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Meezingen is nog niet toegestaan 
___________________________________________________________ 

OPENINGSLIED :    Er is nog zomer 
 
Er is nog zomer en genoeg, 
Wat zou het loodzwaar tillen zijn wat een gezwoeg 
Als iedereen niet iedereen ter wille was 
Als iedereen niet iedereen op handen droeg.     (2x) 
  
BEGROETING EN WOORD VAN WELKOM     
 
SCHULDBELIJDENIS                                
 
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. 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwige leven.     Amen.  
 
HEER, ONTFERM U:  (uit  “de Lebuinusmis”) 
 
EER AAN GOD    (om beurten bidden)    
 
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft.  
Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;  
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige.  

 



Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen 
 
COLLECTA - GEBED 
 
EERSTE LEZING  Jesaja 55, 6-9 
 
PSALM     145   (het refrein wordt door allen gebeden) 
 
Allen: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. 
De Heer is groot en alle lof waardig, zijn grootsheid is niet te doorgronden. 
 
Allen: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig. 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. 
 
Allen: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet. 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem bidt. 
 
Allen: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
TWEEDE LEZING  Filippenzen 1, 20c-24.27a 
 
ALLELUJA    GvL 260 
 
EVANGELIELEZING    Matteüs 20, 1-16a 
  
EVANGELIE-ACCLAMATIE:      Alleluja herhalen 
 
HOMILIE 
   
GELOOFSBELIJDENIS:     GvL 722    (bidden) 
 
VOORBEDE na elke voorbede wordt gezongen: 
 
Dichtbij is God voor wie Hem roepen 

 
 
KLAARMAKEN VAN DE ALTAARTAFEL  - COLLECTE   
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OFFERANDELIED:   Zal er ooit een dag van vrede 
 
Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn? 
 
Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt. 
 
Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is. 
 
Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is, 
zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
PREFATIE       (III van de zondagen door het jaar) 
 
HEILIG, HEILIG:    (uit  “de Lebuinusmis”) 
 
EUCHARISTISCH GEBED V    (GvL 731) 
 
EUCHARISTISCHE ACCLAMATIE (GvL 306) 
 
ONZE VADER:     (bidden)    
 
VREDESRITUS 
 
LAM GODS:    (uit  “de Lebuinusmis”) 
 
COMMUNIE 
  
 
GEZANG BIJ DE COMMUNIE:     In ’t laatste van de dagen 
 
In’t laatste van de dagen zal het zijn:  
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,  
hoog uit boven de heuvels, en een 
huis van goud in hemelsblauw daar bovenop. 
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 
de golven zijn verstomd , de branding zwijgt. 
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