Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren, nr. 28
Zondag van de schapen en de bokken
15 november 2020
oudkatholieke parochie van de heilige Georgius,
Amersfoort
Voorganger: pastoor Louis Runhaar
Voorbede: lector Dick Noordzij
Organist: Theo Borggreve. Cantor: Jacco Calis
OPENINGSGEZANG: 766, verzen 1 t/m 4

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.

GEBED VAN DE DAG
EERSTE SCHRIFTLEZING: Ezechiël 34, 11-17

ANTWOORDPSALM: 90 (NBV 2004, gesproken)
Ant: Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.
Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.
U hebt onze zonden vóór u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
Al onze dagen gaan heen door uw woede,
wij beëindigen onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.
Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.

Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Ant: Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
TWEEDE SCHRIFTLEZING: 1 Tessalonicenzen 4, 9-12

EVANGELIE: Matteüs 25, 31-46
Acclamatie op het evangelie:

PREEK

Na de preek meditatief orgelspel
CREDO (gesproken)
Ik geloof in één God,

En hij is mens geworden. *)

de almachtige Vader,

Hij is ook voor ons gekruisigd

Schepper van hemel en aarde,

onder Pontius PiIatus;

van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

hij heeft geleden en is begraven.

En in één Heer, Jezus Christus,

En ten derden dage is hij verrezen

de eniggeboren Zoon van God;

volgens de schrifturen.

uit de Vader geboren voor alle eeuwen.

Hij is opgeklommen ten hemel

God van God, licht van licht,

en zit aan de rechterhand des Vaders.

waarachtig God van de waarachtige God;

Hij zal wederkomen met heerlijkheid

geboren en niet gemaakt;

om te oordelen levenden en doden;

één van wezen met de Vader;

wiens rijk geen einde hebben zal.

door wie alles gemaakt is.

En in de heilige Geest,

Die om ons mensen

die Heer is en het leven geeft;

en tot onze zaligheid

die uit de Vader voortkomt;

uit de hemel is nedergedaald

die met de Vader en de Zoon

en het vlees heeft aangenomen
door de heilige Geest
uit de maagd Maria.

*) Bij de woorden "En hij is mens geworden"
kan men het hoofd buigen.

tezamen aangebeden

Ik belijd één doop

en mede verheerlijkt wordt;

tot vergeving der zonden.

die gesproken heeft door de profeten.

Ik verwacht de verrijzenis der doden

Ik geloof één heilige, katholieke

en het eeuwige leven. Amen.

en apostolische kerk.

VOORBEDEN (GESPROKEN)
Elke intentie eindigt met:
Laat ons bidden.
Wij bidden U, verhoor ons
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 cantor zingt daarbij Gezang 719 (hiernaast). Na afloop van de dienst kunt u het geld dat u bestemd
heeft voor het project ‘Kerstmis voor iedereen’, achterlaten in een van de mandjes bij de uitgang.
Degenen die vanuit huis meevieren wordt gevraagd om de eigen parochie financieel te gedenken.

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
De introducerende dialoog wordt 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.
(prefatie nr. 22, eucharistisch gebed nr. 8)

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

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.
Tijdens de communie zingt de cantor ‘The Call’, het vierde van de ‘Five Mystical Songs’ van Vaughan
Williams

Wie niet in staat is om de communie lichamelijk
te ontvangen, wordt uitgenodigd om het
volgende gebed te bidden:
O heilige Geest,
in de gaven van brood en wijn
geeft Gij ons deel aan het leven van Christus,
en voert Gij ons mee in zijn opgang tot de Vader.
Nu ik deze gaven niet lichamelijk kan ontvangen,
bid ik U: verhef mijn hart tot Hem
in wie mijn leven met Christus verborgen is
en schenk mij de gerechtigheid, vrede en vreugde
van uw Koninkrijk. Amen.
GEBED NA DE COMMUNIE
BESLUIT

Allen staan

ZEGEN
SLOTGEZANG: 766 verzen 5, 6 en 7 (melodie, zie openingsgezang)

Het collectemandje voor het pastoraat van de parochie 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.

