Openingslied: Lied van vandaag en morgen

Stilte / Mededelingen / Zegenbede
Slotlied: Ga met God

Eucharistieviering
Zondag
11 juli 2021

Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?

‘Ga met God’

Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied: 416

Voorganger:
Ekkehard Muth
Lector:
Bart van Straaten
Muziek:
Rob Engels
Selma Peters
Wout Moerman
Zangers uit het koor
van Stadsklooster
Mariken

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Woord van welkom
Gebed om vergeving – Als Gij bestaat
Koor:
Als Gij bestaat, bewerk ons dan,
Als Gij bestaat, bewerk ons dan,
boetseer ons hart en ons verstand,
boetseer ons hart en ons verstand,
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam,
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

Koor + Allen
r; 2. Allen:

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Bidden we samen:
U roept ons om op weg te gaan.
Vergeef wanneer we treuzelen.
U stuurt ons op weg naar de ander.
Vergeef wanneer we ons afsluiten.
U bemoedigt ons.
Mogen we vertrouwen op u.

de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.
1. Koor; 2. Allen: Hoor je mij? Voor mij geen ander
dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig.
Koor:
Enige die ik nog ken, alles ben je me, erfdeel en
beker. Lieflijke oorden vielen mij toe.
Mijn hart klimt in mij mijn geest wordt wijd:
jij verkoopt me niet, voor geen prijs, voor geen
ander.
1. Koor; 2. Allen: Hoor je mij? Voor mij geen ander
dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig.

Spoorloos trok voorbij de twijfel
waar ik lag. De liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijze,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Breken en delen

Evangelie: Marcus 6, 7-13

U mag door het middenpad naar voren komen, eerst
de mensen die links zitten, daarna de mensen die
rechts zitten.
Neem een bakje met het brood erin en ga via de
zijkant weer terug naar uw plaats. Als iedereen weer
zit eten we gezamenlijk het brood.
Neem het bakje mee naar huis, dan hoeft niemand
het op te ruimen.

Acclamatie: De noche iremos

Lofzang: Laudate Dominum

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend
water. Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons
licht zijn.

Overweging
Bereiden van de tafel
Collecte / Muziek / Intenties
Lezing: Amos 7, 12-15

Koorlied: Op mijn levenslange reizen

Tussenzang: Hoor je mij? – Psalm 16

Op mijn levenslange reizen
twijfel donker achtervolgt mij
liefde blind holt voor mij uit
zing ik steeds op and're wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik 'Ooit mijn hart te breken,
'Ooit mijn hart voor jou te breken.'

1. Koor; 2. Allen: Koor; 2. Allen:

Koor:
Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,

Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder dorenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smeek dat nu het eind zal komen,
smeek de door dat hij zal komen.

t. : H. Oosterhuis/ m.: T. Löwenthal

Tafelgebed: ‘Gezegend zijt Gij’
Onze Vader / Vredeswens: Vrede voor jou

Communielied: Irish Blessing
May the road rise to meet you,
May the wind be ever at your back,
May the sun shine warm upon your face,
And the rain fall soft upon your fields,
And until we meet again,
May God hold you, may God hold you,
ever in the palm of his hand.
(Arr. Bob Chilcott)
Dat de weg omhoog je tegemoet komt,
dat je altijd rugwind hebt, dat de zon je gezicht
verwarmt en de regen bij jou ruisend valt
en dat, tot we elkaar weerzien, jij bij God, altijd bij
God in de palm van zijn hand geschreven staat.
Voorbede en acclamatie

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat
het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons
leven, open mij voor Uw liefde, o Heer.

