Muziek: improvisatie op songs van The Beatles
Woord van welkom en mededelingen
DICIT DOMINUS (Intredezang)
Door de Schola Cantorum van de Krijtberg
o.l.v. Lourens Stuifbergen
Dicit Dominus:
Ego cogito cogitationes pacis
et non afflictionis.
Invocabitis me et ego exaudiam vos,
et reducam captivitatem vestram de cunctis locis.
Vertaling
Zo spreekt de Heer: Ik koester gedachten van vrede en niet van
onheil. Gij zult Mij aanroepen en Ik zal u aanhoren, en Ik zal u
terugvoeren uit de ballingschap, waar gij ook maar verspreid zijt.
Inleiding en bemoediging
KYRIE
Door de Schola Cantorum van de Krijtberg
o.l.v. Lourens Stuifbergen
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Vertaling
Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer,
ontferm u over ons.

GLORIA
Door de Schola Cantorum van de Krijtberg
o.l.v. Lourens Stuifbergen
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domini Fili ungenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.
Vertaling:
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen U. Wij aanbidden U. Wij
verheerlijken U. Wij zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon
van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U
over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons
gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over
ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de
Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.
Aansteken van de kaars
Samenzang: Lied aan de schoonheid
Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen
M.m.v. leden van de Schola van het Cenakel o.l.v. Herman Rouw

Bijbellezing: Matteüs 25: 31 t/m 46
Willibrordvertaling 1975
Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van
alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle
volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee
groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen
schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn
rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot
die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn
Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de
grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te
eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik
was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de
gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen
Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig
gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken
gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U
opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U
ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal
hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan
hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij
gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg
van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel
en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten
gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik
was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij
hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij
niet komen bezoeken.Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen:
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als
vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet
voor U gezorgd? Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg
u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt
gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de
eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.”

Preek
Samenzang: lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Gebeden, eindigend met stilte en het (oecumenisch) Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Collecte
Er is één collecte.
De helft van deze collecte is bestemd voor een goed doel dat Stijn
Fens heeft gekozen: Stichting Sant’Egidio Nederland (zie hieronder).
De andere helft van de collecte is bestemd voor de organisatie van
Preek van de Leek.
De Stichting Sant’Egidio Nederland, opgericht op 28 november
1997, is actief in verschillende Nederlandse steden, o.a. in
Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht. Overal waar de
stichting aanwezig is wordt ernaar gestreefd dat de aanwezigheid in
de stad zowel een spirituele (gebed en eucharistie) als diaconale
(werken voor de armen) dimensie krijgt. De stichting heeft als doel:
de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel,
sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in

het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te
verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de
volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap
van Sant’Egidio (Comunità di Sant’Egidio) wordt beleefd.
DE PROFUNDIS CLAMAVI
Door de Schola Cantorum van de Krijtberg
o.l.v. Lourens Stuifbergen
De profundis clamavi ad Te, Domine.
Domine, exaudi orationem meam.
De profundis clamavi ad Te, Domine.
Vertaling
Uit de diepten heb ik tot U geroepen, Heer.
Heer, luister naar mijn gebed.
Uit de diepten heb ik tot U geroepen, Heer.
Slotlied: lied 634

U zij de glorie

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie…
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegenwens
De zegen van St. Patrick
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.

IUBILATE DEO
Door de Schola Cantorum van de Krijtberg
o.l.v. Lourens Stuifbergen
Iubilate Deo universa terra; iubilate Deo universa terra.
Psalmum dicite nomini eius.
Venite et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum,
quanta fecit Dominus animae meae.
Alleluia.
Vertaling
Juicht God toe, heel de aarde; juicht God toe, heel de aarde.
Zingt een loflied voor zijn naam. Komt en hoort, en ik zal u
verhalen, gij allen die God vreest, welke grote dingen de Heer aan
mijn ziel gedaan heeft. Halleluja.

We nodigen je van harte uit om onder het genot van een drankje
nog even na te praten over deze Preek van de Leek.

Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger: Stijn Fens
Kerkenraadslid van dienst: Julia van Rijn
Organist/pianist: Dick Klomp
Kosterij: Helma Verkleij
Ontvangst en borrel: vrijwilligers van het Zonshofje
Koren:
De muziek in deze viering werd verzorgd door de Schola Cantorum
van de Krijtberg o.l.v. Lourens Stuifbergen
Kijk voor meer informatie op: krijtberg.nl/koren
Aan het ‘Lied van de Schoonheid’ werkten mee: leden van de
Schola van het Cenakel o.l.v. Herman Rouw
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