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AFKONDIGINGEN
VOORBEREIDING
v:
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

Amen.

g:
v:
g:

Onze hulp is in de naam van Heer

v:

Voorbereidingsgebed

g:
v:

… vergeef ons al wat wij misdeden
opdat wij weer in vrede leven.
Amen.

die hemel en aarde gemaakt heeft.

ANTIFOON
Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht,
U hebt mij behoed voor het zinloze graf,
U hebt mijn zonden weggedaan.
INTROÏTUS
Psalm 85: 3 en 4 (gesproken door allen)
ANTIFOON
KYRIE EN GLORIA

GEDACHTENIS
v:
Wij noemen de namen van wie gestorven zijn.
Zij leefden met ons, zij schonken ons leven.
Ze deelden met ons de dagen, de nachten.
Vol zijn onze gedachten van hen, vol herinnering, vol pijn.
Hun namen dragen wij in ons hart. In Gods hand zijn zij.
Voor ieder die een geliefd mens of geliefde mensen wil herdenken
met het aansteken van een kaarsje is er de gelegenheid om dat te doen.
v:
LIED

Wij moesten hen uit handen geven, in de handen van de levende God.

Lied 731 (gesproken; 1: voorganger; 2 en 3: allen)
1 Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten,
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven,
een paasdag die ons wenkt.
2 Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot u, want in Uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in Uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

3 Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
GROET

COLLECTAGEBED
LEZING UIT OUDE TESTAMENT
Jesaja 57: 14-21
GRADUALE
Psalm 103 (gesproken)
l:
Prijs de Heer, mijn ziel,
g:
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
l:
Prijs de Heer, mijn ziel,
g:
vergeet niet één van zijn weldaden.
EPISTELLEZING
Openbaring: 21: 1-8

ZONDAGSLIED
Lied 732 (gesproken; 1 en 3: lector; 2 en 4: allen)

PSALMWOORD
v:
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. Halleluja!



a:

EVANGELIELEZING
Mattheus 5: 1-11
g:



PREDIKING
ORGELSPEL bij Lied 962
GEBEDEN
Dankgebed
Voorbeden; responsie: Lied 368 g
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Stil gebed
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Credo
Lied 351 (gesproken door allen)

Praefatie

v:

Lofprijzing
Ja, waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend,
dat wij U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen door Christus onze Heer.
U, die met uw eniggeboren Zoon en met de Heilige Geest
één enig God en Heer zijt.
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen
de lof van uw heerlijkheid:
Sanctus en Benedictus (allen)

Avondmaalsgebed – inzettingswoorden
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en 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.
Agnus Dei (allen)

v:
g:
v:

Pax domini
De vrede van de Heer zij met u allen.
Amen.
Groeten wij elkaar met de vrede van Christus.
Communio

Postcommunio

Danklied

Lied 981 (gezongen door allen)

ZENDING

ZEGEN

ORGELSPEL

