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Eerste lezing: Job 38, 1.8-11
Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17
Evangelie: Mc. 4,35-41
Intredezang
Degenen, die niet bij de RK Kerk horen, kunnen naar
voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken
hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.

Communiezang

Heilig

(Daarna staan of knielen)

Acclamatie na de Consecratie

Voorz. - allen

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en roem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
Dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Na de zegen:

Mijn schild ende betrouwen

Kyriezang

Gloriazang

Geloofsbelijdenis

(271)

(allen gaan staan)

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

V. die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria.

Tussenzang
Voorz.

(647)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Voorz. 1. Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. Refrein

V. die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,

2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte,
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. Refrein.
3. Dat wij U horen. Dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein
D.C. al fine.

Alleluia

V.Vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.

(allen gaan staan)

V.de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;

Acclamatie na de voorbeden
Acclamatie na het Evangelie

