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
Heilig

(Daarna staan of knielen)
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Eerste lezing: Jer. 23,1-6
Tweede lezing: Ef. 2,13-18
Evangelie: Marc. 6,30-34
De teksten van de lezingen kunnen op de
website worden nagelezen

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.

Intredezang

Communi
ezang

Acclamatie na de consecratie

M.C.Escher

Na de zegen: Mijn schild ende betrouwen

Kyriezang

Psalm na de Eerste Lezing

Psalm 23

1. Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn
ziel. Hij leidt mij naar rustige waat’ren,
om mijn ziel te verkwikken. Refr. 1x

Geloofsbelijdenis

(allen gaan staan)

2.Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij. Refr. 1x

Gloriazang
3.Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over. Refr. 1x
4. Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van
mijn leven. In het huis van mijn Heer wil ik wonen tot in lengte
van dagen. Refr. 1x

Acclamatie na de voorbeden
Alleluia (allen gaan staan)

Offerandezang
Gloria, gloria (gezongen)

Acclamatie na het Evangelie

Gloria, gloria (gezongen)

