
Heilig                       (Daarna staan of  knielen) 

 
 

Vers na de consecratie 
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Communiezang 
 

 
 

 
 

 

 

Na de zegen: 
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      
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 4ste ZONDAG VAN DE VEERTIG-DAGENTIJD  

IN DE FRIEZENKERK 

               www.friezenkerk .nl 

                 www.vriendenvandefriezenkerk.nl 

 

Eerste lezing: Jozua 5,9a.10-12 

Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21 

Evangelie: Lucas 15,1-3,11-32 
De lezingen zijn op de website na te lezen  
 

Intredezang 
 

1. De Heer zal ons bevrijden, 

    hij neemt ons leven aan 

    voor nu en alle tijden, 

    dat wij in vrede gaan. 

    Hij zegt: ik zal verhoren 

    wie roept en mij verwacht, 

    zijn naam gaat niet verloren 

    in ’t holle van de nacht. 
 

2.Door vasten en versterving 
  door water en woestijn,  
  geleidt ons zijn ontferming 
  en voert ons aan het eind 
  de gouden straten binnen 
  en door de gouden poort,  
  zo laat ons Gode dienen 
  en vragen naar zijn Woord! 

Kyriezang

 

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.  

http://www.vriendenvandefriezenkerk.nl/


Psalm na de Eerste Lezing                    Psalm 34 

 

 

 
 

 

Vers voor het Evangelie    (allen gaan staan)   

 
Ik ga weer naar mijn Vader en ik zal hem zeggen: 

Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Lk.15,18 

 

Acclamatie na het Evangelie 

 

Geloofsbelijdenis        (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. 

 

 
V. die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

 
V.Vandaar zal Hij komen oordelen, 

de levenden en de doden.  

 
V.de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

 
 

Antwoord na de voorbeden   

            
Offerzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


