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__________________________________________
INTREDE
Openingszang – De vreugde voert ons naar dit huis
1.De vreugde voert ons naar dit huis waar `t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied.
4. Zal dit een huis, een plaats zijn - waar de hemel open gaat
waar Gij ons met uw eng`len troost, waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw Aangezicht, - uw Naam, die mét ons gaat.
En heilig ons hier met uw licht, - uw voorbedachte raad.
Woord van welkom
Bede om ontferming – Heer ontferm U
Heer, ontferm U, - Christus ontferm U, - Heer, ontferm U
Lofzang – Eer aan God in den hoge - gesproken
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
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allerhoogste: Jezus Christus. Met de heilige Geest in de heerlijkheid van
God de Vader. Amen.
Gebed
DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing – Jesaja 22, 19 - 23
Antwoordpsalm – Loven wil ik U met heel mijn hart
Refrein: Loven wil ik u met heel mijn hart, prijzen uw Naam om uw
goedheid en om uw trouw.
Loven wil ik U met heel mijn hart, buigen wil ik voor uw heiligdom,
prijzen uw Naam om uw goedheid en om uw trouw. Refr.
Gij, die mij verhoorde het uur dat ik riep, mij bezielde, mij kracht hebt
gegeven: Gij dien loven de vorsten der aarde, en hun lied prijst de leiding
des Heren: “Groot de majesteit van de Heer”. Refr.
Ja, verheven de Heer, die de nederige ziet en doorgrondt de trotse van
verre; moest ik gaan door het hart der ellende, nog hield Gij mijn leven
bewaard. Refr.
Uw rechterhand brengt mij heil. De Heer voltrekt het voor mij: tot in
eeuwigheid, Heer, uw genade. Laat niet varen het werk uwer handen. Refr.
Tweede lezing – Romeinen 11, 33 - 36
Acclamatie voor Evangelie – Hallelluja, Gij zijt Petrus
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten
der hel zullen haar niet overweldigen. Halleluia
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Evangelie – Matteüs 14, 22 - 33
Acclamatie na het evangelie – U komt de lof toe, U het gezang - 265
Overdenking - Orgelspel
Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de
heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige
katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de
zonden; de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
Acclamatie op de voorbeden – gesproken
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons
SAMENZIJN ROND BROOD EN WIJN
Bereiding gaven / collecte – Overal zijt Gij – tekst 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.
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Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde,
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.
Prefatie/Dankgebed – Heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel
en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren, Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed – 729
Acclamatie – Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost
door Uw kruis en verrijzenis.
Door Hem en met Hem en in Hem - gesproken
Onze Vader - gesproken
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.
Vredeswens
Breking van het brood – Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef ons de vrede.
Communiezang – In the Lord
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In the Lord I`ll be ever thankful, in the Lord I will rejoice! Look to God, do
not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near, lift up your voices, the
Lord is near.
Ik zal God altijd dankbaar zijn, en mij in Hem verheugen. Richt u op God
en wees niet bang, Looft Hem, want God is nabij.
Gebed
Mededelingen
Zegen – gesproken
Slotzang – O zing voor de Heer
O zing voor de Heer, al wat hem behoort.
O zing Hem ter eer, het scheppende woord.
Zing maan met je luister en zon met je pracht
en zing schemerduister en zing grote nacht.
En aarde zing mee voor Hem die je schiep,
En zing, wijde zee, het lied uit je diep.
En bergen en dalen en grasland en grot:
zingt honderden talen en wijzen voor God.
En mens, jij vooral, laat horen jouw stem,
zing met het heelal je loflied voor Hem.
De ziel, jou gegeven, bestaat voor zijn eer,
zing voor je leven, o zing voor je Heer.
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