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20 zondag door het jaar B
zondag 19 augustus 2018
Voorganger: Broeder van Sint Jan
m.m.v. cantor

Voor aanvang viering: Dit huis gereinigd en versierd (mel 475)
Dit huis gereinigd en versierd,
waar Gods gemeente bruiloft viert,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed.
In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft.
Hem love wat op aarde leeft.
En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het amen zijn.
Kom haastig, Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom.

Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 381 Zingt van de Vader
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer ontferm U GvL. nr. 233
Glorialied GvL nr. ? Eert God die onze Vader is (mel 401)

Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Spreuken 9,1-6
De wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich
gehouwen, haar vee heeft ze geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel
gereed gemaakt. Nu zendt ze haar dienstmeisjes uit, op de hoogste
punten der stad moeten ze roepen: “Wie onervaren is kome
hierheen en wie geen inzicht heeft, laat hem tot bezinning komen:
Kom en eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb.
Laat uw onnozelheid varen en u zult leven, bewandel de weg der
wijsheid!”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: GvL nr. 96-II Zingt en speelt
2e Lezing: Efeziërs 5,15-20
Broeders en zusters, let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als
verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige
gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest niet
onverstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. Bedwelmt u
niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt maar laat u bezielen door
de Geest. Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van
onze Heer Jezus Christus.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 244
Evangelie: Johannes 6,51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij
leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten
bate van het leven der wereld.” De Joden geraakten daarover met

elkaar in twist en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van
de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven
niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is
echt voedsel en mijn bloed echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft
gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet
leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin
gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 265
Verkondiging
Geloofsbelijdenis GvL nr. 722 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie II nr. 725 blz. 796
Heilig, heilig, heilig GvL nr. 293
Eucharistisch gebed IIIB nr. 729 blz. 801
Acclamatie: GvL nr. 310a
Onze Vader (gebeden)
Vredeswens
Lam Gods GvL nr. 333
Communielied: GvL nr. 457 Het brood in de aarde gevonden

Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen

H. Vormsel
Achterop de tafels liggen inschrijfformulieren voor het H. Vormsel in
2019. De voorbereiding begint begin september. Inschrijven kan tot
begin september.
Deurcollecte MIVA 26 augustus
Volgende week zondag zal er een deurcollecte worden gehouden
voor de MIVA. De MIVA vraagt dit jaar speciale aandacht voor de
mensen in de armste regio van Zimbabwe. In dit gebied is medische
zorg zeer moeilijk bereikbaar. Zorgverleners gaan naar afgelegen
dorpen om daar de noodzakelijke hulp te verlenen. Bij gebrek aan
goede vervoersmiddelen is men echter vaak uren onderweg,
waardoor men slechts weinig mensen per dag kan helpen. Met een
auto kan men meer mensen bereiken en zelfs het werkgebied
uitbreiden. Om de noodzakelijke vervoersmiddelen te kunnen
aanschaffen wordt onze financiële hulp gevraagd. Laten we de
zorgverleners in Zimbabwe helpen de zo noodzakelijke medisch
hulp te kunnen verlenen. Neem daarom volgende week wat extra
geld mee voor de deurcollecte.
Doordeweekse vieringen
Vanaf dinsdag t/m begin oktober vervallen de doordeweekse
vieringen in de Fatimakapel ivm afwezig van kapelaan Johnny

