8 maart 2020
2de ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD (A)
IN DE FRIEZENKERK
De zang wordt verzorgd door Antine Drost
(Sopraan), Jolanda v.d. Vathorst (Alt) en Ton
Sauer (Bariton en Organist)

Sanctus: Messe Basse van Fauré
(Daarna staan of knielen)

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Acclamatie na de consecratie
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: Korsakov
Agnus Dei: Messe Basse van Fauré
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, Lam Gods,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, Lam Gods,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
Communiezang: Bist du bei mir

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk
horen, kunnen naar voren komen om een
zegen te ontvangen. Als teken hiervan
kan men een arm voor de borst kruisen.

Zegenbede: Irish Blessing
May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
The rains fall soft upon your fields
And until we meet again, until we meet again
May God hold you in the palm of his hand
And until we meet again, until we meet again
May God hold you in the palm of his hand
May the sun make your days bright
May the stars illuminate your nights
May the flowers bloom along your path
Your house stand firm against the storm
Na de zegen: Mijn schild ende betrouwen
Mijn schild ende betrouwen Dat ik toch vroom mag blijven,
zijt Gij o God, mijn Heer;
uw dienaar ‘t aller stond,
op U zo wil ik bouwen,
de tirannie verdrijven,
verlaat mij nimmermeer.
die mij mijn hart doorwondt.

www.friezenkerk .nl
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Eerste lezing: Genesis 12:1-4a
Tweede lezing: 2 Tim 1:8b-10
Evangelie: Mt 17:1-9
De teksten zijn na te lezen op de website

Intredezang

Overal komen geluk en genade mij tegemoet van alle
kant. En altijd keer ik terug naar mijn Herder tot in
lengte van dagen blijf ik in zijn hand. Ref.

Kyrië: Messe Basse van Fauré:
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

Zang bij het tonen van het Evangelieboek (allen
gaan staan)
Refrein (Voorzang/Allen):
Looft de Heer alle gij volken, alle volken looft de
Heer.
Vers:
Er klonk een stem uit de wolk die sprak: “Dit is mijn
zoon de welbeminde. Luistert naar Hem.”
Refrein

Tussenzang: Psalm 23
refrein Mijn herder is de Heer, nooit zal het
mij aan iets ontbreken.
.

Acclamatie na het Evangelie (Meerstemmig)
Zo spreekt de Heer;
Wij danken God

Hij brengt mij naar grazige weiden, daar mag
ik rusten aan de waterkant.
Zo kom ik verkwikt weer tot leven om verder
te reizen aan zijn hand. Ref.

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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen

Al moet ik door duistere dalen ik ben niet bang
meer in het vreemde land.
Onder zijn hoede voel ik mij veilig Hij is steeds
bij mij ik ben in zijn hand. Ref.
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel en allen die
tegen mij zijn gekant,
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, dat
Hij mijn beker vult tot de rand. Ref.

Geloofsbelijdenis (allen gaan staan)

de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.
Na iedere de voorbede
Aller ogen wachten op U Here,
en Gij geeft ieder hunne spijze
te rechter tijd.
Gij opent uw milde hand
en verzadigt alles wat leeft
met welbehagen.

Offerandezang:
The Lord bless you and keep you
(John Rutter)

The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face to shine upon
you
To shine upon you and be gracious
And be gracious unto you
The Lord bless you and keep you
The Lord lift up the light of His
countenance upon you
The Lord lift up the light of His
countenance upon you
And give you peace, and give you peace;
And give you peace, and give you peace

