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-  Kyrie

- Gloria

- Openingsgebed
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- Eerste lezing  Rom 10,8-17   Broeders en Zusters, De Schrift zegt: Het woord 
is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord 
namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. Want als uw 
mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God 
Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het 
geloof van uw hart brengt de gerechtigheid, en de belijdenis 
van uw mond het heil. Zo zegt het de Schrift: Niemand die in 
Hem gelooft, zal worden teleurgesteld. Er bestaat geen verschil 
tussen jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan 
gaven voor allen die Hem aanroepen. Want al wie de Naam van 
de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kan men Hem 
aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven 
zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem 
horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe zullen zij Hem 
verkondigen, als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven 
staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws 
brengen. Maar niet allen hebben aan het goede nieuws 
gehoor gegeven. Jesaja zegt het reeds: Heer, wie heeft geloof 
geschonken aan onze prediking? Zo ontstaat dan het geloof 
door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van 
Christus.

-   Tussenzang  Laudate omnes gentes  
(Psalm 117:1: “Alle volken, loof de Heer!”) 
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- Evangelie  Mt 28,16-20   In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar 
Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen 
zij Hem zagen wierpen zij zich in aanbidding neer; sommigen 
echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maak 
alle volkeren tot Mijn leerlingen en doop hen in de Naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leer hun te 
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Zie, Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding der wereld.’

- Preek

- Voorbeden

COLLECTE MET DE SCHAAL
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- Offerandelied
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- Heilig

- Acclamatie
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- Onze Vader    Onze Vader,  
die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade.

- Vredeswens

- Lam Gods
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- Communielied

- Mededelingen
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- Zegen
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-  Slotlied
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DIGITAAL BIJDRAGEN AAN DE COLLECTE 
via de  elektronische donatiezuil, bij de entree of via www.krijtberg.nl/doneer/ 
 
Onze bank gegevens: Stichting De Krijtberg  NL56ABNA0466999941  
Hartelijk dank!


