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De dag gaat open GvL 584
Bezinning
Laten we stil worden om een moment naar ons zelf
kijken, naar ons doen en laten. Om in ons God zelf te
laten spreken.
kyrielitanie GvL 211
Lofzang: Ere wie ere toekomt, GvL 383
Gebed
Lezing uit het tweede boek Makkabeeën 7,1-2 9-14
Psalm 118 III Mijn God zijt Gij
Lezing uit de tweede brief van de apostel Paulus aan
de Tessalonicenzen 2, 16-3,5
Halleluja, Halleluja
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer, en Ik zal u de
kroon des levens geven. Halleluja
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens de
evangeliest Lucas 20, 27-38
Acclamatie: Heer, wij hoorden uw woord en wij dragen
het voort de wereld in.
Overweging
Als regen die de aarde drenkt
Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is:
zo voedt het woord van God de mens
die doods en duister is.
Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God de mens
luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt
op 't heetst van de dag
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.
O God, vernieuw de dorre grond,
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan Uw woord
en mensen naar uw hart.
Geloofsbelijdenis
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,
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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 ter 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 gemeenschap van
de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen
Laat onze woorden stijgen, voor uw gezicht als
wierook, zie in ons het verlangen een mens te zijn van U,
Kom, adem ons open.
Voorbede
Acclamatie: Kom, adem ons open.
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.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid,
Amen
Vredeswens
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Vrede voor jou
Gedachte - Wees gegroet Maria
Met niets van niets zijt Gij begonnen
Met niets van niets zijt Gij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gelegd.
De ban der duisternis gebroken –
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons mee gezonden
om nacht en ontij te verslaan.
Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
en van dit lied de toon gezet.
Collecte - orgelspel
Mededelingen
Zegenbede De levende zegene en behoede u GvL344
Als tussen licht en donker GvL 568
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