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OPENINGSLIED: Psalm 63
Refrein: God, mijn God, ik zoek naar U,
al wat ik ben is dorst naar U.
Ik heb U gezien in uw heilige woning,
met eigen ogen, uw kracht en uw licht.
Ik weet, uw liefde is meer dan het leven,
U wil ik prijzen mijn leven lang. Refrein:
Naar U strek ik mijn handen uit,
ik roep uw Naam, Gij zijt mijn God,
mijn dagelijks brood, mijn overvloed.
Ik raak over U nooit uitgezongen. Refrein:
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE: GvL 215
God van genade, wees ons genadig,
neem weg onze zonden opdat wij leven,
Heer, ontferm U over ons.
Laat ons weer horen van vreugde,
en die gebroken zijn zullen weer opstaan:
Heer, ontferm U over ons.
God, schep een hart in ons dat zuiver is
en laat uw geest ons vernieuwen:
Heer, ontferm U over ons.
Open uw mond en wij zullen spreken
en onze woorden zullen U prijzen.
Heer, ontferm U over ons.
God, neem van ons aan wat wij geven:
ons hart dat klein is en gebroken:
Heer, ontferm U over ons.
OPENINGSGEBED
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EERSTE LEZING
Exodus 20,1-17
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 19
Refrein:
Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
Onwetenden maken zij wijs. Refrein:
Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog. Refrein:
Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig
rechtvaardig in iedere zaak. Refrein:
Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honing zoet.
Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond. Refrein:
TWEEDE LEZING
1 Korinthe 1,22-25
Woord van de Heer – Wij danken God
VERS VOOR HET EVANGELIE :
Eer aan U, Christus, Zoon van de Levende God.
Schep in mij een zuiver hart mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.
EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes Lof zij u
Christus.
…Johannes 2,13-15…
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE:
Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?
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OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
VOORBEDE: gesproken
Heer, luister naar ons.
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED: Lied van de stilte – Chris Fictoor
1.In de stilte kan ik horen
wat jou stem te zeggen heeft.
Die mij luidkeels achtervolgde
in gesprek en overleg
in het razen en het haasten
en ik, ik zweeg.

2.In de stilte kan ik horen,
wat jouw stem te zeggen heeft.
Die het straatlawaai ontvluchtte,
in de steden, op het land,
van verkeer langs autobanen –
en ik, ik zweeg.

3.In de stilte kan ik horen,
wat jou stem te zeggen heeft.
Die ten einde raad om hulp riep,
boven water, boven land,
naar de werkers, naar de doven –
en ik, ik zweeg.

4. In de stilte kan ik horen,
wat jou stem te zeggen heeft.
Die ik, eindelijk stil geworden,
op de valreep heb ontmoet,
in het zwijgen, in het luisteren –
en ik, ik leef.

OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE
HEILIG: GvL 295
EUCHARISTISCH GEBED
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
ONZE VADER:
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen
bidden:
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.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht, En de heerlijkheid in eeuwigheid.
VREDESWENS
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LAM GODS: GvL 335
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE - COMMUNIELIED: Bread of the world – Alan Bullard
Bread of the world, in mercy broken,
Wine of the soul, in mercy shed,
By whom the words of life were spoken,
And in whose death our sins are dead.
Look on the heart by sorrow broken,
Look on the tears by sinners shed;
And be your feast to us the token
That by your grace our souls are fed.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:
Wees voor mij een beschuttende rots,
vaste bodem onder mijn voeten,
sterke wal waar de vijand zal moeten
zwichten, o wees voor mij
een beschuttende rots!
Ga vooraan, ga met mij barrevoets,
veertig jaar in hete woestijnen,
waar ik hongeren moet en verkwijnen
dorstend, o wees voor mij
een verkwikkende rots!
Wees de rots die behoudt en die laaft,
onaantastbaar, mild en meegaande,
wees de gids die een doortocht mij baande,
toekomst, o wees voor mij
leven-gevend mijn rots.
Wees de rots van ’t Aloude Verbond,
vaste grond, bewegelijk leven –
die mij rust en vertroosting kan geven,
Christus, o wees voor mij
Geest en lafenis: God!
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