Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 25
Zondag van het grootste gebod
25 oktober 2020
oudkatholieke parochie
van de heilige Georgius
Amersfoort

OPENINGSGEZANG: 277(Cantores)
1.

Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God, verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.

INLEIDING
Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.
Amen.
Ik zal opgaan tot het altaar Gods
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
GEBED OM VERGEVING
 Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laten wij, in vertrouwen op Gods barmhartigheid, onze schuld belijden.
Voor U belijden wij, almachtige 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.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,

en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.
De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeve onze zonden en geleide ons tot het
eeuwige leven.
Amen.
KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG 'GLORIA' (MIS 28, door cantores)
GEBED VAN DE DAG
De kinderen gaan naar de kinderkerk. De leiding vertelt wat de kinderen gaan doen.
EERSTE SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 6, 1-9
ANTWOORDPSALM: 1 (gesproken)
Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.
Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet, brengt hem voorspoed.
De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De bozen doorstaan het oordeel niet,
de zondaars niet het vonnis der vromen.
De Heer let immers op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Vertaling: Ad W. Bronkhorst OP
TWEEDE SCHRIFTLEZING: 1 Tessalonicenzen 2, 1-8
HALLELUJA: Gezang 445

EVANGELIE: Matteüs 22, 34-36
Acclamatie op het evangelie, door cantores:

PREEK

Meditatief orgelspel
CREDO (gesproken)
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
en in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen van de doden,
die opgestegen is ten hemel, zit aan
de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwige leven. Amen.
VOORBEDEN (GESPROKEN)
Elke intentie eindigt met:
HEER, ontferm U.
HEER, ontferm U
VREDEGROET
De vredegroet wordt uitgewisseld door middel van een hoofdknik of met een ander gebaar.

OPDRACHT VAN DE GAVEN
De gaven van brood en wijn worden gereed gemaakt en naar het altaar gebracht.
De cantores zingen daarbij Gezang 534 (zie hieronder). Na afloop van de dienst kunt u het geld dat u
bestemd heeft voor Stichting KiKa, achterlaten in een van de mandjes bij de uitgang.

1.

Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoort Israël, mijn geboden.

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam, tot heil
van ons en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.
GEBED OVER DE GAVEN
EUCHARISTISCH GEBED (gesproken)
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
(Eucharistisch gebed nr. 7)
HEILIG (MIS 28, door cantores)

HET ONZE VADER (gesproken)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
HET BREKEN VAN HET BROOD

LAM GODS (Mis 28, door cantores)
COMMUNIE
Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik
zal gezond worden.
Allen ontvangen de heilige communie op de hand. Het sacrament wordt gezamenlijk genuttigd op het
moment dat allen dit ontvangen hebben. Daarna drinkt de voorganger, namens allen uit de kelk. Tot
slot zegt hij:
Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus beware ons in het eeuwige leven.
Na de communie meditatief orgelspel
GEBED NA DE COMMUNIE
BESLUIT (gesproken)
Loof en dank de Heer
Lof en dank zij God.
ZEGEN
SLOTGEZANG: 983, verzen 1, 5 en 6 (cantores)
1. Gij hebt uw liefde ons geleerd,
Zoon Gods, uw lering was uw leven;
Gij hebt ons hoger goed gegeven
dan ooit door ’t mensenhart begeerd.

Allen staan

Het collectemandje voor het pastoraat van de kerk staat ook bij de uitgang.
Geen contant geld voor de collecte? U kunt ook een bedrag voor het collectedoel of de parochie
overmaken op NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort. Giften
zijn fiscaal aftrekbaar omdat de kerk ANBI gecertificeerd is.

Een goede zondag!

