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OPENINGSLIED: GvL 645
Vriendelijk licht, dat heel de dag
aan de hemel hebt geblonken,
laat niet eenzaam in het donker
wie uw glorie stralen zag.
Vriendelijk licht, dat leven schenkt
en het duister hebt verdreven,
geef mij warmte om te leven
als de koude dood mij wenkt.
Vriendelijk licht, blijf in mijn hart,
dat uw gloed niet kan ontberen,
nu de nacht gaat wederkeren
en nu al wat leeft verstart.
Vriendelijk licht van ’t paradijs,
wijs mij waar Gods morgen is en
weer van mij de duisternissen,
als ik uit de nacht herrijs.
Vriendelijk licht, dat eeuwig brandt,
wil de dood in mij verteren,
licht der zondaars, licht des Heren,
licht van ’t eeuwig vaderland.
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE:
Laat uw aangezicht over ons lichten,
Heer, onze God, en keer U tot ons
om te mogen zijn wat wij in uw ogen zijn.
Breng in ons tot leven
wat nog in het verborgene is en groeit in pijn.
Zie niet onze zonden
maar laat opengaan in liefde en wijsheid,
in vergevensgezindheid en geduld.
LOFZANG: GvL 563
OPENINGSGEBED
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EERSTE LEZING
Jeremia 20, 10-13
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 69
Refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt.
Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.
Refrein
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.
Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.
Refrein
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen,
sta mij met heel uw barmhartigheid bij.
Refrein
Ziet toe, geringe, en weest verheugd
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.
Refrein
Laat hemel en aarde Hem prijzen,
de zee met al wat daar leeft.
Refrein
TWEEDE LEZING: Romeinen 5, 12-15
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA: GvL 260
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
EVANGELIE:
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig evangelie van
Onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus Lof zij u Christus.
…Mattheus 10, 26-33…
Woord van de Heer – Wij danken God
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ACCLAMATIE: 270b
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN
COLLECTELIED: GvL 648
Weest niet bezorgd voor uw leven:
uw God en Vader, die in de hemel is,
Hij weet wel wat gij nodig hebt.
Refrein:
Vader, Gij weet wel wat ik nodig heb.
Vraagt en gij zult krijgen.
Zoekt en gij zult vinden.
Klopt en men zal u opendoen.
Refrein:
Er is toch niemand onder u,
die aan zijn zoon een steen geeft,
als hij hem vraagt om brood?
Refrein:
Hoeveel temeer dan zal uw Vader,
die in de hemel is,
’t goede geven aan wie Hem daarom vragen.
Refrein:
Weest niet bezorgd voor uw leven:
uw God en Vader, die in de hemel is,
Hij weet wel wat gij nodig hebt.
Refrein:
VREDESGEBED EN VREDESWENS
GEBED
ONZE VADER:
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
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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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED:
Refrein:
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood
gebroken voor ons heil.
De band die ons tezamen houdt,
Gij die verrezen zijt.
Die nacht dat Hij verraden werd,
brak Hij het brood en zei:
‘Eet allen van dit brood,
het is mijn lichaam voor uw heil’.
Refrein:
‘Ik ben het Brood dat leven geeft,
aan wie in Mij gelooft;
Ik doe hem opstaan uit de dood
wanneer Ik wederkeer’.
Refrein:
Wij delen thans hetzelfde Brood
tot opbouw van de Kerk.
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt
in de verrezen Heer.
Refrein:
COMMUNIEGEBED: (gesproken acclamatie: Waar vriendschap is en
liefde daar is God)
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 567a
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