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AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

INTREDE
GELOFTE en BEMOEDIGING

v. In de + Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

a. Amen.

 
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.

 
SCHULDBELIJDENIS

v.  Laten wij onze schuld belijden

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

 
a. Voor u belijden wij, almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
…  gebedsstilte …

v. Zo bidden wij U:

a. Heer, schenk ons uw genade

en leid ons tot het eeuwige leven.

v. Amen.

 
INTROITUS Liedboek 630

v. vers 1

1. Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken,

er is in één bewogen nacht een nieuwe lent’ ontloken.

Het leven brak door aard’ en steen, uit alle wond’ren om u heen

spreekt, dat God heeft gesproken.
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a. vers 2, 3 en 4

2.  Hij heeft gezegd: Gij mens kom uit, open uw dode oren;

kom uit het graf dat u omsluit, kom uit en word geboren!

Toen heeft zich in het vroegste licht de nieuwe Adam opgericht,

ons allen lang tevoren.

 
3. Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen;

bloemen en vogels, - alles roemt Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen.

 
4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, de schoot van ’t graf ontkomen.

De morgen is vol nieuw geluid, - werp af uw boze dromen.

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan

naar een bestaan volkomen.

 
KYRIE EN GLORIA

v. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

… enkele intenties …
Zo roepen wij en prijzen wij de Naam
van de Heer, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:



 
v. Here God, ontferm U

a. Christus ontferm U, Here God ontferm U.

v. Ere zij God in den hoge

a. en vrede op aarde, in mensen des welbehagens.

 
GEBED VAN DE DAG

v. De Heer zij met u

a. en met uw geest.

v. Laten wij bidden.
… gebedsstilte …

 
Grote en goede God,
U die hebt omgezien naar uw dienares Maria
en haar uitkoos als moeder van uw enige zoon,
uw levende Woord
dat doven deed horen en hun mond opende
om Gods lof te verkondigen –
schenk ons, die door zijn bloed zijn vrijgekocht,
de genade om met Maria te mogen delen
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in de heerlijkheid van uw koninkrijk
dat geen einde heeft.
Dat bidden wij U door Hem,
uw zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 
DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETENLEZING Jesaja 35,1-10 (NBV)

 
GRADUALELIED Liedboek 146c vers 1, 2, 5, 6 en 7

a. 1, 5 en 7,  lector 2 en 6

a. 1. Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefd’en prijs mijn lot.

die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

 
l. 2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer;

rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer.

Machtigen wank’len in hun waan, roepen wij dan de Here aan.

Halleluja! Halleluja!

 
a. 5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier!

Hong’rige, Hij wil u spijze bereiden, Dorstige, zie hier de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!

 
l. 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen treft,

Hij richt u op, als u neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft.

Zijt gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.

Halleluja! Halleluja!

 
a. 7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil’ge Geest

Halleluja! Halleluja!

 
EPISTEL 1 Korintiërs 15,20-26 (NBV)
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EVANGELIE
Aankondiging van het evangelie – allen staan

v. Wij horen de woorden van het heilig evangelie
zoals verhaald door Marcus.



 
HALLELUJA (270c - 1)

v. Halleluja, a. halleluja, halleluja.

v. God opent hart en oren, *
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen.

a. Halleluja, halleluja, halleluja.

 
Lezing van het evangelie: Marcus 7,31-37 (NBV)
ACCLAMATIE

a. Lof zij U, o Here

 
CREDO Liedboek 341 allen blijven staan
a. vers 1 en 3, v. vers 2
a.1 Wij geloven allen in één God, die de hemel en de aarde

geschapen heeft en Vader is; ons als kinderen aanvaardde.

Hij wil dagelijks ons voeden, ’t vege lijf ons wel bewaren,

onze ziel voor onheil hoeden. En geen leed mag ons wedervaren.

Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht; de Heer heeft alles in zijn macht.

 
v. 2. Wij geloven allen in zijn Zoon. Jezus Christus, onze Here,

die eeuwig bij de Vader woont, God gelijk in macht en ere.

Uit Maria die geloofde, werd de ware mens geboren

die de Heil’ge Geest beloofde. Is vor ons, schuldig en verloren,

aan ’t kruis gestorven. Uit de dood ten leven opgewekt door God.

 
a. 3. Wij geloven in de Heil’ge Geest God, zoals de Zoon, de Vader,

vertroostend wie het oordeel vreest en verrijkend met zijn gaven,

wie van Christus zijn op aarde, doet Hij als een lichaam leven,

vrij van kwaad dat hen bezwaarde. Alle vlees zal dan ook herleven.

Na deez’ ellende ons bereid een leven in de eeuwigheid. Amen.

 
PREEK
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DANKLIED VAN MARIA Liedboek 157a
lector 1 en 3 allen 2 en 4
l. 1. Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich zeer,

want God heeft mij geringe, die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen.

 
a. 2 Van nu aan, om wat Hij de sterke deed aan mij,

zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam, Hij zal zijn trouw bewijzen.

 
l.3. Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht,

de vorsten van hun tronen, maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed de hongerigen lonen.

 
a. 4. Hij heeft het lang voorzegd: aan Israël zijn knecht

zal Hij genade schenken en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam in eeuwigheid gedenken.

 
GAVEN EN GEBEDEN



INZAMELING VAN DE GAVEN
Gebed over de gaven
v. … door Christus, onze Heer.
a. Amen.
 
DANKZEGGING EN VOORBEDE, telkens besloten met
Acclamatie  Liedboek 367d
a. Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison

Stil gebed
 
ONZE VADER (allen zingen de  doxologie)
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade,
want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen.
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied Liedboek 968
allen zingen vers 1 t/m 5
1. De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar bruidegom
want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

 
2. Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,

als kind’ren van één Vader; één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs,
één naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

 
3. Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt,

door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang.

 
4. In ’t woeden aller tijden is nooit het lied verstomd,

Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt.

 
5. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,

met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

 
v. Zegen
a. zingen: Amen, amen, amen.
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