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DERDE WEEK – ZONDAG 

AVONDGEBED – DERDE WEEK – ZONDAG 

OPENINGSVERS 

God, kom mij te hulp. 
Allen:  Heer, haast u mij te helpen. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Allen:  Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. 

HYMNE 

O grote Schepper van het licht, 
Gij die de wereld hebt gesticht 
in ’t eerste stralen en ook thans 
de dagen schijnsel geeft en glans. 
 
De morgen en de avond bindt 
met licht tezaam; de nacht begint, 
weer valt het duister om ons heen, 
o hoor ons smeken en geween. 
 
Geef dat geen mens, bezwaard met kwaad, 
des levens zegening ontgaat, 
daar hij van ’t eeuwige niet weet 
en raakt verstrikt in schuld en leed. 
 
Wie aanklopt aan het paradijs, 
ontvangt het leven als zijn prijs. 
O laat ons vluchten al wat schaadt, 
ons zuiveren van alle kwaad. 
 
Getrouwe Vader, zie ons aan, 
wees, Zoon van God, met ons begaan, 
vertroost ons, Geest, in deze tijd, 
Gij die regeert in eeuwigheid. 
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PSALMODIE 
 
Ant 1: De Heer spreekt tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, alleluia. 
 
Psalm 110 (109), 1-5.7 De Messias is koning en priester. 
Het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten heeft gelegd (1 Kor. 15, 25). 
 
De Heer spreekt tot mijn heer: ‘Zit aan mijn rechterhand;  

Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.’  
Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht:  

heers nu te midden van uw tegenstanders. 
Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, °  
met macht bekleed, in glans van heiligheid;  

Ik heb u vóór de dageraad verwekt.  
Gezworen heeft de Heer, Hij neemt het niet terug:  

‘Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisédek.’ 
De Heer staat aan uw zijde,  

die vorsten neerslaat in zijn toorn.  
Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg,  

dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. _ 
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Allen: Ant 1: De Heer spreekt tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand,  

alleluia. 
 
 
 
Ant 2: Wonderen deed Hij om nooit te vergeten, liefdevol toont zich de  

Heer, alleluia. 

Psalm 111 (110) Geweldig is alles wat Hij verricht. 
Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God, Albeheerser! 

(Apok. 15, 3). 
 
De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,  

te midden der vromen, voor heel de gemeente. 
Geweldig is alles wat Hij verricht,  

de aandacht boeiend van elk die het nagaat. 
Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,  

eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw. 
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,  

minzaam en liefdevol toont zich de Heer. 
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Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,  
altijd herinnert Hij zich zijn verbond. 

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden  
en gaf hun het heidense land in bezit. 

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,  
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast. 

Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,  
het is doordacht en rechtvaardig. 

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, °  
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten;  

heilig en hooggeëerd is zijn Naam. 
De vrees voor God is begin van wijsheid, °  
Verstandig doet ieder die Hem vereert;  

in eeuwigheid moet men Hem loven. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Allen: Ant 2: Wonderen deed Hij om nooit te vergeten, liefdevol toont  

zich de Heer, alleluia. 
 
 
Ant 3: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap  

aanvaard, alleluia. 

Lofzang naar Apok. 19, 1-2.5-7 De bruiloft van het Lam. 
  
Alleluia. 
Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God, 

want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel.  
Alleluia. 

Alleluia. 
Looft onze God, al zijn dienaars,  

gij die Hem vreest, gij kleinen en groten.  
Alleluia. 

Alleluia. 
De Heer onze God, de Albeheerser,  

heeft zijn koningschap aanvaard.  
Alleluia. 

Alleluia. 
Laat ons blij zijn en juichen,  

Hem alle eer bewijzen.  
Alleluia. 

 
 



 6 

Alleluia.  
De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam  

en zijn bruid heeft zich reeds getooid.  
Alleluia. _ 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Allen: Ant 3: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap  

aanvaard, alleluia. 
 
 
KORTE SCHRIFTLEZING MET RESPONSORIUM 

1 Petr. 1, 3-5 
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,  
die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven 
van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.  
Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u 
weggelegd in de hemel.  
In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al 
gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. 
 
Geprezen zijt Gij, Heer, in de koepel des hemels. 
Allen:  Geprezen zijt Gij, Heer, ° in de koepel des hemels. 
 
U komt de lof toe in alle eeuwen. 
Allen:  In de koepel des hemels. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Allen:  Geprezen zijt Gij, Heer, in de koepel des hemels. 

 

LOFZANG UIT HET EVANGELIE 

Ant: Ook deze man is een zoon van Abraham; de Mensenzoon is  
immers gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was. 

Lc. 1, 46-55. Verrukt is mijn geest om God 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:  

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,  

de Machtige, groot is zijn Naam! 
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Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen  
voor ieder die Hem erkent. 

Hij doet zich gelden met krachtige arm,  
vermetelen drijft Hij uiteen; 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,  
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,  
maar rijken gaan heen met ledige handen. 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,  
zijn milde erbarming indachtig; 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,  
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 

 Eer aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Allen:  Ant: Ook deze man is een zoon van Abraham;  

de Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken  
en om te redden wat verloren was. 

SLOTGEBEDEN 

In den beginne heeft God de wereld geschapen, door de verlossing heeft 
Hij haar herschapen en Hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen.  
Roepen wij Hem met vreugde aan: 
Allen:  Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. 
 
Wij danken U, Heer onze God, want Gij hebt alles in uw wijsheid 
geschapen, ° en uw voorzienigheid houdt alles in stand. 
Allen:  Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. 
 
Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, °  
bevrijd ons van wanhoop en vrees. 
Allen:  Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. 
 
Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om mee te 
werken ° aan de opbouw van een vreedzame wereld. 
Allen:  Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. 
 
Help de verdrukten, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, 
schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken; ° laat de 
kracht van het kruis zichtbaar worden in allen. 
Allen:  Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. 
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Na zijn dood en begrafenis hebt Gij uw Zoon op wonderbare wijze 
opgewekt en in heerlijkheid verheven; ° laat de overledenen voor altijd bij 
Hem zijn. 
Allen:  Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. 
(intentie naar keuze) 

HET GEBED DES HEREN 

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. 

AFSLUITEND GEBED 

Almachtige eeuwige God, het is uw werk wanneer de gelovigen U dienen 
en eren zoals het hoort. Geef dat wij U niet mishagen, maar streven naar 
de vervulling van uw beloften. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door 
de eeuwen der eeuwen. 
Allen:  Amen. 
 
ZEGEN 
 
De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Allen:  Amen. 
 


