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Intredezang
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
Heeft Hij ons licht aangeheven.
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om elkaar niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jesus herboren.
Nu zendt uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.
Begroeting
Vandaag gaan de lezingen over mensen
die door God uitgekozen worden
om het evangelie te verkondigen.
Het is een taak die soms tegenstand uitlokt
en veel van je vraagt.
Maar God geeft ons kracht van boven
om die woorden kracht bij te zetten.
Gebed om vergeving
Pr.
U maakte ons met ogen en U gaf ons het licht.
Vergeef ons; onze naaste viel buiten ons gezicht.
A.
maakte ons met oren en U gaf ons het Woord.
Vergeef ons; onze naaste werd niet door ons gehoord.
Pr.
U maakte ons met voeten en U gaf ons de kracht.
Vergeef ons; onze naaste heeft tevergeefs gewacht.
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A.
Pr.

U maakte ons met handen en U gaf ons het werk.
Vergeef ons; onze naaste heeft niets van ons gemerkt.
Wij vragen U om liefde, want die doet niemand pijn.
Heer, geef ons voor de naaste een groet van U te zijn.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen

Heer ontferm U - mis Strategier
Eer aan God
Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen
laat de fonteinen van zijn eer
in ieders hart ontspringen
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft
door Christus, alleluja
Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwegen
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
En geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, alleluja
Gebed
Eerste lezing: Uit de profeet Amos 7:12-15
Door de machthebbers ter verantwoording geroepen
getuigt de profeet Amos van zijn roeping. Hij is van niemand
afhankelijk, behalve van de Heer, die hem zond.
In die tijd zei Amasja, de priester van Betel, tot Amos: 'Ziener, u moet
maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood
maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren want
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dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.' Amos gaf
Amasja ten antwoord: 'Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij
achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft:
trek als profeet naar mijn volk Israël.'
Woord van de Heer - Wij danken God.
Tussenzang: Mijn Herder is de Heer - nr 65 bundel dgh
Refr. Mijn Herder is de Heer,
nooit zal het mij aan iets ontbreken
1
Hij brengt mij naar grazige weiden
daar mag ik rusten aan de waterkant
zo kom ik verkwikt weer tot leven
om verder te reizen aan zijn hand
2
Al moet ik door duistere dalen
ik ben niet bang meer in het vreemde land.
Onder zijn hoede voel ik mij veilig
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand
Refr.
Tweede lezing: Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 1:3-14
Paulus begint zijn brief met een lofprijzing, waarin hij zijn
christelijke geloofsvisie samenvat.
Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke
geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden
door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de
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heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de
geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dankzij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij
ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij
heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij
in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der
tijden: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens
in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben
wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de
beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van
zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij, die
reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus
zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw
heil hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen,
vergezeld met de heilige Geest der belofte die het onderpand is van
onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn
Heerlijkheid.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Refr. Mijn Herder is de Heer,
nooit zal het mij aan iets ontbreken
3
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel
en allen die tegen mij zijn gekant,
moeten het aan zien dat hij mij wil zalven,
dat hij mijn beker vult tot de rand
4
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet van alle kant,
En altijd keer ik terug naar mijn Herder
Tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand.
Refr.
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Aankondiging Evangelie:

Uit het heilig evangelie volgens Marcus 6:7-13
Voorganger Halleluja
Koor Halleluja
Evangelielezing:
Jezus zendt zijn leerlingen uit. Vrij en ongebonden moeten zij gaan
in de naam en met de kracht van de Heer.
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit
te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen
voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 'Wel moogt ge
sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.' Hij zei verder:
'Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is
er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat
daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis
tegen hen.' Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen
hen. Woord van de Heer - Wij danken God.
Acclamatie op het evangelie: U komt de lof toe
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: gesproken
Allen: Ik geloof in God, de almachtige Vader.
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren 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,
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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 bij de voorbeden:
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.
Gebed over de gaven
Eucharistisch Gebed
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij U, heilige
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw
welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor Gij alles geschapen hebt.
Hem hebt Gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees
geworden door de heilige geest, en uit een maagd geboren. Om uw wil
te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen
uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de
verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom
stemmen wij in met de engelen, en met alle heiligen, roemen wij uw
heerlijkheid, en wij juichen en zingen:
Heilig mis - Strategier
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Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, rak het, en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: "Neemt, en eet hiervan, gij allen, want dit is
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt." Zo nam Hij na de maaltijd
ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn
leerlingen met deze woorden: "Neemt deze beker, en drinkt hier allen
uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is
mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van
de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken." Verkondigen wij het
mysterie van het geloof.
A.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig
keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus, en wij smeken U dat
wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus,
Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop
der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem
hen aan, en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U:
Ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de
moeder van de Heer., met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de
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apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder Onze Goede Herder, de
heilige Augustinus, de heilige Urbanus, de zalige Titus Brandsma, e
heilige Anna en de heilige Geest, de patronen van onze geloofsgemeenschap, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden
worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en U loven en eren. Door
Jezus Christus, uw Zoon. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw
naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid
van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. - Amen.
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 aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. - amen
Vredeswens
Lam Gods - mis Strategier
Communie - pianospel
Slotgebed
Mededelingen
Wegzending en zegen – Als het mogelijk is: STAAN
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Pr.

Al.

Pr.
Al.

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Zegen ons en behoed ons, Doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede.
En zegene ons de Almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Slotzang: Bundel dgh 333
1
Zoals ik zelf gezonden ben,
zo moet ook gij op weg gaan
Geen knechten, vrienden noem ik u,
mijn woord zal door uw mond gaan.
2
Wat gij gehoord hebt en gezien
moet gij bekend gaan maken:
wat Ik u in de stilte sprak
roept dat vanaf de daken.
3
Neemt onderweg geen reiszak mee
maar gaat met lege handen
en boodschapt als een vredesduif:
Gods Rijk is nu op handen
4
Leert van de duif de simpelheid,
weest waakzaam als de slangen
en vreest niet hoe hij spreken zult
al neemt men u gevangen
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5
Zo zal het Rijk der Hemelen
Onder de mensen komen:
Op aarde zal hernieuwde hoop
En goede vrede wonen
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