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OPENINGSLIED: GvL 612
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIE: Messe in f – J. G. Rheinberger
GLORIA: Messe in f – J. G. Rheinberger
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Neh. 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 19
Refrein:
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
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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:
Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn,
voor U, mijn rots en verlosser. Refrein:
TWEEDE LEZING
1 Kor. 12, 12-30
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA :
De Heer heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te
brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas Lof zij u
Christus. ….Lc. 1, 1-4; 4, 14-21….
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 270c
Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven
‘ga’ en Ik zal met je zijn.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
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is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN
COLLECTELIED: Eternal source of light divine – G.F. Händel
Eternal source of light divine,
with double warmth thy beams display,
and with distinguish’d glory shine,
to add a lustre to this day.
VREDESGEBED EN VREDESWENS
GEBED
ONZE VADER: gebeden
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Locatie Leeuwarden
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
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COMMUNIELIED: O gladsome light – H. Oxley
O gladsome light of the holy glory of the immortal Father,
heav’nly, holy, blessed Jesus Christ.
Now that we have come tot he settinmg of the sun,
and behold the lights of evening,
we praise you Father, Son and Holy Spirit.
For it is right at all times to worship you,
to worship you with voices of praise,
O Son of Gosd and giver of life.
Therefore all the world glorifies you,
O Son of God, heav’nly, holy, blessed Jesus Christ.
Amen.
COMMUNIEGEBED: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen.
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: (melodie GvL 505)
Verkondig alle mensen
wat Ik u zeggen zal:
mijn woorden brengen vreugde
en vrede overal.
Verkondig aan een ieder
die hier geboren wordt:
wij zijn niet langer vreemden
maar kinderen van God.
Verkondig heel de aarde
en al wat adem heeft:
gelukkig zal hij wezen
die in de liefde leeft.
Verkondig alle mensen
wat Ik u heb gezegd:
een nieuwe geest van vrede
wordt in uw hart gelegd.

di.
di.
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