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Openingslied — Zingt van de Vader (GvL 381) 
 
Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere. 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere. 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere 
 

(t. H. Jongerius; m. J. Crüger, 1653) 

 
 

1. OPENING 
 
 

Heer ontferm u over ons — (GvL 223) 
 
Gloria — (gesproken)    
   
 

2. DIENST VAN HET WOORD 
 

 
Eerste lezing — Exodus 34,4b-6.8-9   
 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/exodus/34
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Tussenzang — Looft de Heer al wat gemaakt is (GvL 491) 
 
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam. 
Verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 
 
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur 
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad 
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 
 
Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 
de slang en de vis, de vogels en de leeuw, 
geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 
 
Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft. 
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 

 
(t. H. Oosterhuis; m. Nu dyn leven) 
 
 

Tweede lezing — 2 Kor. 13,11-13  
 
Halleluja — (gezongen) 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, God die is 
en die was en die komt 
 
Evangelielezing — Joh. 3,16-18 
 
Halleluja — (gezongen) 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis — (gesproken) 
 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/2korintiers/13
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/johannes/3
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Voorbeden — (gesproken acclamatie) 
Heer onze God, wij bidden u: verhoor ons  
 
 

3. DIENST VAN DE TAFEL 
 

 
Prefatie — (gesproken) 
 
Sanctus — (gesproken) 
 
Eucharistisch gebed 
Acclamatie (gesproken): Als wij dan eten van dit brood … 
 
Onze Vader — (gesproken) 
 
Lam Gods — (GvL 333) 
 
Communielied — Overal zij Gij (GvL 515) 
 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
Sprekend nabij, de stilte verwacht U, 
Mensen bestaan U, zien en beleven U. 
 
Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 
Adem ons open, maak ons uw aarde, 
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 

 
(t. H. Oosterhuis; m. A. Oomen) 

 

 
4. SLUITING 

 
 
Zegen — (gesproken) 
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Slotlied — O zalig licht (melodie GvL 538) 
 
O zalig licht, Drievuldigheid, 
die een in hart en wezen zijt, 
de grote zon verzinkt in nacht, 
o licht, houd in ons hart de wacht. 
 
U loven wij in dageraad, 
U smeken wij des avonds laat, 
geef dat ons lied uw lof verspreidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 
Aan God de Vader zij de eer, 
aan God de Zoon voor immermeer, 
aan God de Geest die troost en leidt 
zij lof nu en te allen tijd 
 

(t. J.W. Schulte Nordholt; m. Nürnberg 1676) 


