
       
          

Voor aanvang viering: GvL nr. 575 Aan wat op aarde leeft 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 419a Het lied van de heilige Geest 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Exodus 34,4b-6.8-9 
 
In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer 
hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer 
daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van 
de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: “De Heer! De Heer is 
een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.” 
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak 
hij: “Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel 
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halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en 
beschouw ons als uw eigen bezit.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: Uit Daniel 3 (gelezen) 

Refrein: U komt de lof toe in alle eeuwen. 

2e Lezing: 2 Korintiërs 13,11-13 
 
Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn 
vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de 
God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige 
kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, 
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u 
allen. Amen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 252 

Evangelie: Johannes 3,16-18 
 
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: “Zozeer heeft God de wereld 
liefgehad,  dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat alwie 
in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal 
hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de 
wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden 
gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet 
gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam 
van de eniggeboren Zoon van God.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 



Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie van de Heilige Drie-eenheid 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 
altijd en overal, door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon 
en met de heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij 
weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van 
uw Zoon en van de heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, 
eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie personen, even goddelijk 
voor ons en even groot, o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, 
één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden U, de 
cherubs voor uw troon, de serafijnen, zij roepen dag aan dag als uit 
één mond: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed 2B (zie inlegvel, staat niet in GvL) 

Acclamatie: GvL nr. 310a 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 516 O waarlijk hoogste majesteit 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 491 Looft de Heer, al wat gemaakt is, 

 

MEDEDELINGEN 

Morgenavond is de laatste bijeenkomst van Geloven Nu. De avond is 

in de pastorie ben begint om 20.00 uur. 

Voor de laatste keer voor de vakantieperiode staat de verkooptafel 

van het AgnesGilde achterin de kerk. 


