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Na 150 jaar wordt de St. Antoniuskerk in Vragender 
aan de goddelijke eredienst onttrokken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochie HH. Paulus en Ludger 
 
Voorgangers 
 
Pastoor H.A.M. de Jong 
Diaken C.G.J. Peters 
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Openingslied 
Wij groeten u, o koningin, o Maria, 
u moeder vol van teed’re min, o Maria. 
 
Refrein:  Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn, 

Prijst met ons uw koningin: Salve, salve, salve Regina. 
 
O moeder van barmhartigheid, o Maria 
en troost in alle bitterheid, o Maria (Refr.) 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria, 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria (Refr.) 
 
Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria, 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria (Refr.) 
 

Begroeting 

Inleiding bij de laatste viering in deze kerk 

Psalmgebed uit psalm 110 (109), 1-5.7 

ANT 1: Simeon had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de 
dood hem niet zou treffen voor hij de Heer had aanschouwd. 
 
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. 
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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. 
 
ANT 1: Simeon had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat 
de dood hem niet zou treffen voor hij de Heer had aanschouwd. 
 

Psalmgebed uit Psalm 130 (129) 

ANT : Zij brachten voor Hem een offer aan de Heer:  
een koppel tortels of twee jonge duiven. 
 
Uit de diepte roep ik, Heer,  luister naar mijn stem. 
  Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. 
Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? 

Maar bij U vind ik vergeving,  
daarom zoekt mijn hart naar U. 

Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. 
Gretig zie ik naar Hem uit  
meer dan wachters naar de ochtend. 

Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar Hem. 
  Want de Heer is steeds barmhartig, 
   zijn genade onbeperkt. 
Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. 
  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. 
 
ANT: Zij brachten voor Hem een offer aan de Heer:  
een koppel tortels of twee jonge duiven. 
 

Lied:       mel: God groet U  
 

De eeuwen doorgegeven Maria is jouw naam, 
want God is in jouw leven een nieuwe weg gegaan: 
wat goeds kon er nog komen alleen maar van een vrouw? 
Maar God heeft op jouw dromen een nieuw begin gebouwd. 
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De plannen van de mensen heeft God teniet gedaan, 
hun hoogmoed en hun wensen, is God voorbij gegaan. 
De machtigen der aarde, zij worden niet geteld, 
want boven vuur en zwaarden, heeft God een vrouw gesteld, 
 
die niet wordt onderworpen aan macht van man en staat, 
maar rechtop, vastberaden het leven komen laat- 
ach mochten wij geloven dat geestkracht, groot en klein, 
de mensen uittilt boven de tobbers die wij zijn. 
 

Gebed 
 

EVANGELIE  
D. De Heer zij met U. 
A. En met u geest 
D. Lezing uit he t heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas , (2, 22-40) 
A. Lof zij U o Christus  
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van 
Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar 
Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van 
de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht  
moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepalingen van 
de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of 
twee jonge duiven. 
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom 
man die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op 
hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood 
hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben 
aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.  
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het 
voorschrift der Wet te vervullen, nam Simeon het kind in zijn armen 
en verkondigde Gods lof met de woorden: 
„Uw dienaar Iaat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:  mijn ogen 
hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid;  
een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël." 
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Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. 
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn 
moeder: „Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, 
tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele 
harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard 
worden doorboord."  
Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuël, uit de stam van 
Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar 
man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef 
voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en 
gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het 
kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.  
Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden      
keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. 
Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van 
wijsheid en de genade Gods rustte op Hem. 

Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 

Verkondiging 
 

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT  

(Gedurende de uitstelling knielen allen neer) 

Adorote devote  
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Toegewijd aanbid ik uw verborgenheid 
God die in deez’teek’nen gans aanwezig zijt. 
Heel mijn harte heeft zich aan U toevertrouwd, 
heel mijn hart bezwijkt Heer, als het U aanschouwt 
 
2. Visus, tactus, gustus in te 
fallitur. Sed auditu solo tuto 
creditur: Credo quidquid dixit 
Dei Filius: Nil hoc verbo 
veritatis vérius. 
 

Tasten, zien en smaken 
schieten toch tekort, als ’t 
geloof door ’t horen niet 
bevestigd wordt. Ik geloof de 
woorden van Gods grote 
Zoon, nimmer is er waarheid 
ooit zo waar en schoon. 

 

Moment van stille aanbidding  
 

Voorbeden  
 

Tantum Ergo,  
waaronder bewieroking Allerheiligste Sacrament    
 
Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum Novo cedat ritui: 
Præstet fides supplementum Sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque Compar sit laudatio.  Amen (Alleluia). 
 
Laten wij dan, diep gebogen, prijzen 't grote Sacrament: 
Dat de oude wetten wijken voor het nieuwe testament. 
Geve het geloof inzicht,waar het zintuig niets herkent.  
Aan de Vader, aan de Zoon ook zij lof en eer gebracht:  
Steeds zal men hun beiden brengen eer en roem en hulde en kracht.  
Hem die voortkomt uit hen beiden, Zij gelijke dank gebracht.  
Amen (Alleluia). 

P. Panem de caelo praestitisti eis. 
A. Omne delectamentum in se habentem. 
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P. Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae 
memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui 
sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter 
sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
R. Amen. 

 
Zegen met het Allerheiligste Sacrament  (Allen knielen) 

 
Slotlied Salve Regina       (Allen staan) 
Salve, Regína, mater misericódiae: Vita, dulcédo, et spes nóstra, salve.  
Ad te clamámus, éxsules, filii Hévae. 
Ad te suspirámus, geméntes te fléntes in haclacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, nóbis post hoc excílium 
osténde. O clémens: O pía: O dúlcis Virgo Maria. 
  

Altaar en tabernakel wordt leeg gemaakt. 
Het allerheiligste wordt naar de sacristie gedragen 
 

Mededelingen en slotwoorden 


