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AFKONDIGINGEN
INTROITUS

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Gezang 685
Bewerking: W. Barnard
Muziek: Henry Smart

INLEIDING
B.:
Genade zij u en vrede
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer
en van de heilige Geest.
Allen: Amen.
PSALM 122 | NU DE VIERENDE GEMEENTE WEER (BEPERKT) SAMEN KAN KOMEN

Antifoon
B.:
Ik zal opgaan tot het altaar Gods,
Allen: tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
Psalm
B.:
Allen:
B.:
Allen:
B.:
Allen:
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Hoe verblijd was ik toen mij gezegd werd:
Laat ons opgaan naar het huis des Heren!
En daar staan nu onze voeten, ¾
in uw poorten, Jeruzalem!
Jeruzalem, die als een stad gebouwd zijt
en gebracht tot hechte eenheid,
naar u is het dat de stammen opgaan, ¾
de stammen van Hem, de Here.
Dit is voor Israël voorschrift
dat zij loven de Naam des Heren.
Daar zijn de zetels gesteld ten gerichte, ¾
de zetels van het huis van David.

B.:
Allen:
B.:
Allen:

Bid voor Jeruzalems welzijn,
om voorspoed voor wie u beminnen:
binnen uw veste zij vrede, ¾
rust in uw burchten.
Om mijn broeders, om hen die mij na zijn,
laat mij zeggen: U zij vrede.
Om het huis van de Heer die onze God is ¾
wil ik voor u om het goede vragen.

Antifoon
B.:
Ik zal opgaan tot het altaar Gods,
Allen: tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
SCHULDBELIJDENIS
B.:
+ Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
B.:
Allen:

B.:
Allen:

Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor u belijden wij, ¾
almachtige God, ¾
voor heel uw kerk en voor elkaar, ¾
dat wij gezondigd hebben, ¾
in gedachte, woord en daad ¾
in het kwade dat wij gedaan hebben ¾
en in het goede dat wij hebben nagelaten. ¾
Ontferm U over ons, ¾
vergeef ons onze zonden, ¾
en geef dat wij U mogen dienen; ¾
vernieuw daartoe ons leven ¾
door Christus, onze Heer.

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden,
en geleide ons tot het + eeuwige leven.
Amen.
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KYRIE
Mis 19
A.B.H. Verhey

C.:

Thuis:

C.:

Thuis:
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GLORIA
Mis 19
A.B.H. Verhey

B.:

C.:

Thuis:

C.:
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Thuis:

C.:

Thuis:

C.:
Thuis:
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tonus simplex

⌦

V.: Almachti-ge God, voor wie alle harten openliggen,




⌦
tonus simplex
 al le be geer ten  be-kend zijn, voor
 wie
 geen

 voor wie
Bisschop:
Priester: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest. 
⌦Laat ons bidden.
⇢ Thuis:

GEBED

B.:

heimen
-gen:Hierna
reinig
door
uw hei-li-ge
Allengebidden
een zijn
korte ver
tijd bor
in stilte.
zingt
de bisschop:

⇢

⌦

God, onze Vader,
Gij hebt het Woord der waarheid
en de Geest die heilig maakt
Geest de gedachten van ons hart, opdat wij U
in de wereld gezonden
om aan de mensen het geheimenis
van uw Godheid te openbaren.
Geef dat wij in oprecht geloof
volmaakt
mo
gen lief
hebben en erkennen
uw hei-li-ge Naam
de glorie
van uw
eeuwige
Drie-eenheid
en U, de ene en ware God,
in geest en waarheid aanbidden.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die ver
metheerU inlijde
eenheid van de heilige Geest
ken door Je zus Christus, onze Heer.
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

⌦
⌦
⌦

⇢ ⇢

⇢

⇢





Thuis:A.: A-men.

EERSTE SCHRIFTLEZING

Exodus 34, 4-9
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Psalm 150

GRADUALE
Refrein:
C.:

Thuis:
Cantor: 1. Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Refrein

Cantor: 2. Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.

Refrein

Cantor: 3. Looft Hem met slaande symbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft love de Heer! Godlof!
Gezang 289
Vertaling: Ida G.M. Gerhardt & Marie H. van der Zeyde
Muziek: Antoine Oomen

TWEEDE SCHRIFTLEZING
HALLELUJA
Cantor: Halleluja, halleluja, halleluja.

Thuis:
Allen: Hal-le-lu-ja, halle-lu- ja, halle-lu-ja.

Cantor: Al uw werken, Heer, mogen U loven; *
mogen uw getrouwen U zegenen
Thuis: Halleluja …
Cantor: om de glorie van uw rijk te melden *
en van uw macht te getuigen,
Thuis: Halleluja …
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2 Korintiërs 13, 11-13
Psalm 145, 10-12

Cantor: om de mensenkinderen uw macht te leren, *
van uw koningschap de stralende luister.
Thuis: Halleluja …
EVANGELIE
B.:
De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
B.:
Lezing uit het heilig evangelie naar Matteüs.
Allen: U, Heer, zij glorie.

Gezang 463
Matteüs 28, 16-20

Zo spreekt de Heer.
Hierop volgt de volgende acclamatie:

Thuis:

Gezang 304
Muziek: Frits Mehrtens

PREDIKING
Na de prediking wordt gezongen (solo door sopraan):
J.S. Bach (1685-1750): Gott lebet noch, BWV 461
1.Gott lebet noch.
Seele, was verzagst du doch?
Gott ist gut, der aus Erbarmen
alle Hülf auf Erden tut,
der mit Kraft und starken Armen
Machet alles wohl und gut.
Gott kann besser als wir denken,
alle Not zum besten lenken
Seele, so bedenke doch:
Lebt doch unser Herrgott noch.

2.Gott lebet noch.
Seele, was verzagst du doch?
Bist du schwer mit Kreuz beladen,
nimm zu Gott nur deinen Lauf,
Gott ist groß und reich von Gnaden,
hilft den Schwachen gnädig auf.
Gottes Gnade währet immer,
seine Treu vergehet nimmer,
Seele, so bedenke doch:
Lebt doch unser Herrgott noch.
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GELOOFSBELIJDENIS

C/Thuis:

Ik geloof in één God, de al- | machtige | Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en on- | zicht- | bare | dingen.
En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren | Zoon van | God;
uit de Vader geboren vóór | alle | eeu- | wen.

Cantor:

God van God, licht van licht,
waarachtig God van de waarachtige God;
geboren en | niet ge- | maakt;
één van wezen met de Vader;
door wie | al- | les ge- | maakt is.
Die om ons mensen en tot onze zaligheid
uit de hemel is | nederge- | daald
en het vlees heeft aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria.
En | hij is | mens ge- | worden.

Thuis:

Hij is ook voor ons gekruisigd onder | Pontius Pi- | latus;
hij heeft geleden en | is | be- | graven.
En ten derde dage is hij verrezen volgens | de Schrif- | turen.
Hij is opgeklommen ten hemel
en zit aan de | rechter- | hand des | Vaders.

Cantor:

Hij zal wederkomen met heerlijkheid
om te oordelen de levenden | en de | doden;
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Thuis:

Wij openen ons voor u, o God
opdat de kracht van wat U nog altijd
wiens rijk
geen | eindeook
| hebben
zal. richting wijst.
beweegt,
ons |de
En in de heilige Geest, die Heer is en het | leven | geeft;
die | uit Wij
de | Vader
| voortkomt;
openen
ons voor u, o God
liefde
die met opdat
de Vaderuw
en de
Zoon ons bezielen zal
tezamenons
aangebeden
medehart,
ver- | heerlijkt
wordt;
hoofd,enons
ja heel| ons
lichaam.
die gesproken heeft | door | de pro- | feten.
Ik geloofAmen
één, heilige,
katholieke
en apostolische
kerk.
[ALLEN
GAAN ZITTEN
]
Ik belijd één doop tot ver- | geving der | zonden.
Ik verwacht de verrijzenis der doden
+ en het | eeuwig | leven. | Amen.

zingen psalm van de zondag 146 A: 1, 3, 4
‘Laat ons nu vrolijk zingen’

Gezang 311
Muziek: C. Hubert H. Parry

VOORBEDEN
B.:
Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.

gebed om ontferming,

Na elke bede:
beantwoord
door gezongen kyrië  D:
…
Laat ons bidden.

Thuis:

Na de laatste bede volgt een moment stilte voor persoonlijk gebed.
De bisschop sluit de voorbeden af, waarop allen antwoorden:
glorialied 303 [STAANDE]
Allen: Amen.

‘Zonne en maan’

Gezang 321
Muziek: Jan Pasveer

VREDEGROET
B.:
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
DIENSTenVAN
HET WOORD
zal uw harten
gedachten
bewaren in Jezus Christus, onze Heer.

B.:

 van
gebed
 :deze zondag,
beantwoord
Thuis:
Allen: Amen.door lied 332 (2x)

Geeft elkaar de vrede.

De gelovigen brengen elkaar de vredegroet door het hoofd naar elkaar te buigen en hen ‘de
vrede van Christus’ te wensen. Aan allen die vandaag zonder huisgenoten meevieren: vrede
voor u!
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OPDRACHT VAN DE GAVEN
De gaven van brood en wijn worden naar voren gebracht.
Collecte voor uw eigen parochie of statie
Ook nu we tot onze vreugde weer in beperkte mate voor vieringen mogen samenkomen,
vragen we uw extra aandacht voor uw eigen parochie of andere kerkplek. Door de noodzakelijke maatregelen lopen veel parochies nog altijd inkomsten van de collecten mis. Daaruit
wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Daarnaast lopen sommige van
onze kerken reguliere huurinkomsten van het kerkgebouw door gebruik van derden mis.
Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit het nummer op de site van uw parochie of
op uw digitale nieuwsbrief.
Landelijk collectedoel: Iglesia Filipina Independiente
De opbrengst van de landelijke collecte is bestemd voor een project van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland. Het betreft
het Kapit-Bisig project van onze zusterkerk op de Filippijnen, de Iglesia Filipina Independiente (IFI).
De afgelopen maanden zijn de inwoners van de Filippijnen niet alleen getroffen door
een aardbeving en een vulkaanuitbarsting maar ook door de lockdown vanwege de
pandemie en onlangs door een orkaan. De beperkte steun die door de Filippijnse overheid geboden wordt, bereikt helaas niet alle getroffen gebieden.
De IFI doet haar uiterste best om juist in deze gebieden humanitaire hulp te verlenen
aan kansarme gemeenschappen en gezinnen, door middel van het verstrekken van
voedselpakketten, warme maaltijden, hygiënekits en medische benodigdheden. Ook
wordt psychologische steun geboden en hulp bij het herbouwen van huizen en herstarten van bedrijven.
Onze broeders en zusters van de IFI worden door hun bisschoppen aangemoedigd bij
te dragen aan de wederopbouw van de kwetsbare gemeenschappen en de door rampen getroffen gebieden, als een zichtbaar teken van hun geloof. Het Kapit-Bisig-project
biedt ons een prachtige gelegenheid om samen met onze zusterkerk te werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en diaconaat ook
over gaat!
Het Collegiaal Bestuur vraagt daarom graag uw steun voor het werk van Sint Paulus.
Scan met uw telefoon de QR-code om uw bijdrage via
IDEAL over te schrijven.
U kunt het bedrag ook overmaken naar
NL06 ABNA 0214 1901 29
t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland
onder vermelding van
‘collecte 7 juni.’
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Tijdens de opdracht van de gaven wordt gezongen:

2. U prijzen wij met hart en mond,
in U is onze hoop gegrond;
wij buigen voor uw heerlijkheid
- de handen naar U uitgebreid,
de handen naar U uitgebreid.

4. Hemel en aarde prijzen saam
de glorie van uw grote Naam.
Zelfs in de diepten van de dood
is niets wat U ooit weestand bood,
is niets wat U ooit weestand bood.

3. Want Gij zijt onze levensbron,
de weg, de waarheid en de zon
die schijnt in onze duisternis,
Gij, Schepper van al wat er is,
Gij, Schepper van al wat er is.

5. Eer aan de Vader, keer op keer,
aan zijn Messias, onze Heer,
dank zij de Geest, die bij ons is,
tot eeuwige gedachtenis,
tot eeuwige gedachtenis.

Gezang 688
Tekst: O vera summa Trinitas / Bewerking: Edwin van Kol
Muziek: Godsdienstig Gezangboek voor Oud-Katholieken R.E.Z. 1879
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B.:
Allen:
B.:

Bidt, broeders en zusters, dat onze offerande aanvaard mag
worden door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen, ¾
tot lof en eer van zijn Naam, ¾
tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
B.:
Heer onze God, heilig onze gaven,
waarover wij uw heerlijke Naam aanroepen
en maak door uw genade heel ons leven
tot een offergave om U te dienen en te eren.
Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
EUCHARISTISCH GEBED
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Bisschop:
Pr.: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
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Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Pr.: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.



=

Thuis:
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

B.:

Waardig is het dat ieders mond U verheerlijkt,
dat elke tong U belijdt en dankt,
U hulde brengt en uw Naam aanbidt,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Uit liefde hebt Gij alles geschapen,
de wereld en wie haar bewonen;
door uw ontferming hebt Gij de mensen verlost
en grote goedertierenheid aan stervelingen bewezen.
Uw majesteit, Heer, eren duizend maal duizend machten
en tienduizend maal tienduizend engelen,
de legerscharen in de hemelen,
uw dienaren, die vuur zijn en geest.
Met de cherubijnen en de zalige serafijnen
verheerlijken zij uw Naam;
zij zingen en loven U,
nimmer zwijgend,
zij roepen tot elkaar en zeggen:

Als vervolg op de lofprijzing wordt gezongen:

Mis 19
A.B.H. Verhey

C.:

Allen:
Thuis:
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C.:

Thuis:
De bisschop vervolgt het eucharistisch gebed:
B.:

Nr. 5

Met al deze hemelse scharen, Heer, brengen ook wij U onze dank. Al
zijn wij maar zwakke en kleine mensen, Gij hebt in ons genade bewerkt
die U nimmer kan worden vergolden: hebt Gij U niet zelf met ons menszijn bekleed om ons door uw godheid tot leven te wekken?

Gij hebt ons doen opstaan uit onze vernedering, ons opgericht uit onze
val, ons sterfelijk wezen hebt Gij doen verrijzen, Gij hebt onze zonden
uitgewist, onze onschuld hersteld, ons kennen verlicht. De machten van
het dodenrijk, Heer onze God, hebt Gij voor ons verslagen, onze lage
staat hebt Gij verhoogd, aan onze broze natuur de overwinning geschonken door de rijkdom van uw genade.
Voor dit alles, voor uw hulp en uw goedheid, voor al wat Gij aan ons
gedaan hebt, brengen wij U lof en eer, dank en aanbidding.
Gedenk, Heer, in uw onuitsprekelijke barmhartigheid allen die leefden
uit geloof, de rechtvaardigen ons voorgegaan: zij hebben U alle tijden
door behaagd bij het vieren van de gedachtenis van het lichaam en bloed
van uw Gezalfde, dat ook wij U aanbieden, zoals zij deden, op het zuiver
en hemels Altaar, zoals Gij zelf ons hebt geleerd.
Want daags voor zijn vrijwillig lijden en sterven heeft uw Zoon, onze
Heer Jezus Christus, het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar U, zijn hemelse Vader; hij heeft het, U dankzeggend,
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gezegend, het gebroken en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden; Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en U dankzeggend heeft hij die
gezegend en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Drinkt allen
hieruit. Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en voor
velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Telkens als gij dit
doet, zult gij het doen tot mijn gedachtenis.
Ook wij, Heer, die Gij hebt samengebracht, die hier bijeen zijn in uw
Naam om te doen wat uw Zoon ons heeft voorgedaan, wij mogen met
blijdschap gedenken, vereren, verheffen, lofprijzen en vieren dit groot en
ontzagwekkend geheim van het lijden, het sterven en verrijzen van onze
Heer Jezus de Christus.
Zend, Heer, uw heilige Geest, dat zij moge rusten op dit offer van uw
volk, om het te zegenen en te heiligen, opdat het ons wordt tot teken
van verzoening, tot hoop op verrijzen uit de doden, tot nieuw leven in
het rijk van de hemelen met alle mensen van uw welbehagen.
Voor heel uw wonderbare beschikking,
voor alle goeds aan ons bewezen,
brengen wij U onze dank;
wij verheerlijken U voor eeuwig in uw kerk
die Gij hebt verlost door het kostbaar bloed van uw Gezalfde,
en brengen + glorie, lof en eer aan uw levende, heilige Naam,
die altijd alle leven schenkt,
vandaag en alle dagen en in de eeuwen der eeuwen.



᠁  Ё    

Thuis:
Allen: Amen, amen, a- men.
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Thuis:
Allen: Amen.
de kracht en
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Allen: Amen.

de

heerlijkheid tot

in

eeuwigheid.

HET BREKEN VAN HET BROOD
De bisschop breekt het brood, terwijl gezongen wordt:

Mis 19
A.B.H. Verhey

C.:

Thuis:

C.:

Thuis:
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COMMUNIE
B.:
Zie, ik sta aan de deur en ik klop,
zegt de Heer,
bij wie mijn stem hoort en de deur opent,
zal ik binnenkomen
en ik zal maaltijd met hen houden
en zij met mij.
Naar Openbaring 3,20 –
een traditioneel vers bij geestelijke communie

B.:
Allen:

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig ¾
dat Gij tot mij komt, ¾
maar spreek slechts een woord ¾
en ik zal gezond worden. (1x)

Men kan zich bij deze woorden op de borst slaan.
Bij de wegzending:
Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus
beware ons in het eeuwige leven.
Allen: Amen.

Gebed bij de geestelijke communie
O Zoon van God,
door uw menswording hebt Gij U verenigd met ons bestaan.
In de gaven van brood en wijn deelt Gij uw leven met ons.
Nu ik deze gaven niet daadwerkelijk kan ontvangen,
bid ik U: kom in mijn hart,
verlicht mijn geest en sterk mijn liefde,
en geef dat ik nooit gescheiden ben van U,
die met God de Vader en de heilige Geest
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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GEZANG NA DE COMMUNIE

Lofzang uit Daniël 3, 52-90

Cantor/thuis:

2. Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur,
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad.
3. Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,
de slang en de vis, de vogels en de leeuw,
geesten in de hemel en gij mensen met uw stem:
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem.
4. Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hem kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet.
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft.
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft.
Gezang 525
Tekst: Huub Oosterhuis
Muziek: Justus de Harduyn
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⌦

    

⇢

simplex
⇢   tonus
  

gehei
zijn verbor-gen: reinig door uw hei-li-ge
GEBED NA
DEmen
COMMUNIE

⌦

Geest de gedachten van ons hart, opdat wij U
Bisschop:
Thuis:
Priester: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.

B.:

⌦

Laat ons bidden.

Allen bidden een korte tijd in stilte. Hierna zingt de bisschop:

⌦



volmaakt mogen liefhebben en uw hei-li-ge Naam

⇢





Heer onze God,
uw sacrament hebben wij ontvangen en uw grote Naam beleden.
Wij bidden U: laat deze geheimen ons geloof in U versterken
en vervul
ons met uw goddelijk leven.
verheer-lijken door Je zus Christus, onze Heer.
Door Christus, onze Heer.

⌦

⇢

⇢ ⇢

Thuis:A.: A-men.

  (  
  (
Looft
  (



LOOFT EN DANKT

B.:

Thuis:
Allen:

Lof



Nr. 3

(

  (  (


en

dankt

 

en dank

nr. 3 - op feesten

 

   
de

Heer!

zij God!

ZEGEN
B.:
De HEER zegene u en Hij behoede u.
Allen: Amen.
B.:
De HEER doe zijn Aanschijn over u lichten en zij u genadig.
Allen: Amen.
B.:
De HEER verheffe zijn Aanschijn over u en geve u vrede.
Allen: Amen.
B.:
Zo zegene en behoede u
de heilige en ondeelbare Drie-eenheid:
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Allen: Amen.
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SLOTZANG
Cantor/thuis:

Gezang 686
Tekst: Abraham Rutgers
Muziek: Hernnhut 1784

Goede zondag!
Als u in deze periode van meer of minder quarantaine
behoefte hebt om met iemand te spreken,
zijn wij en onze pastoors bereikbaar per e-mail en telefoon.
U vindt onze gegevens op
www.okkn.nl
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