
Heilig                       (Hierna knielen of staan) 

 
 

 

Acclamatie na de Consecratie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Vader 
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 

Lam Gods 

 
 

 

Communiezang        
Melodie 450, Gij zijt in glans verschenen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                         10 juli 2022 

                 15de ZONDAG DOOR HET JAAR         

(C)  IN DE FRIEZENKERK 

                   www.friezenkerk .nl 

                   www.vriendenvandefriezenkerk.nl 
 

Eerste lezing:  Deut.30, 10-14 

Tweede lezing: Kol. 1,15-20 

Evangelie: Lucas 10,25-37  
De teksten zijn op de website na te lezen 

 

  Intredezang 
 

 
 

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.  



 
 

Gloria   (gezegd) 
Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen, die Hij liefheeft. 

Wij loven U. 

Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank 

voor uw grote heerlijkheid. 

Heer, God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed. 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige, 

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, 

met de Heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

 

 

 

Psalm na de eerste Lezing 
Psalm 69 (68) 

Refrein: 

 
 

Gezegd: 

1. Mijn gebed, Heer, richt ik tot U, 

    Nu is het de tijd van genade. 

    Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen, 

    sta mij met heel uw barmhartigheid bij.  R. 

 

2. Ik ga gebogen onder mijn smart; 

    God, laat uw hulp mij beschermen. 

 

    Gods naam zal ik loven in mijn gezang, 

    Hem dankbaar overal prijzen. R. 

 

3. Ziet toe, geringen, en weest verheugd, 

    schept moed, gij allen die God zoekt. 

 

    God luistert naar wat een arme Hem vraagt, 

    Vergeet zijn gevangenen niet. R. 

 

4.  Want God zal Sion verlossen, 

     Hij bouwt Juda’s steden weer op. 

 

     Zijn kroost zal het land weer erven, 

     Gods naam zal in ere zijn. R. 

 

 

Alleluia            (allen gaan staan) 

 
 

 

 

 

Acclamatie na het Evangelie 

 

 Geloofsbelijdenis        (allen gaan staan) 

 

 
 

 

Antwoord na de voorbeden 

 
 

Offerandelied  

 


