Liturgie bij de viering op zondag 15 mei 2022
Bij de Heiligverklaring van Priester Titus Brandsma

Voorbereiding
Muziek
Welkom

Priester Titus Brandsma

Openingslied: 221, 1.2
Groet en Openingsgebed
Inleiding op de viering
Rondom het Woord
1e lezing: Prediker 9,8-10 en 2 Kor.2,12-17
Lied: 938
2e lezing: Openbaring 21, 1-7
Lied: 512, 1.2.5.6.7
Woorden voor onderweg: In geuren en kleuren!
Belijdenis van ons geloof met de gezongen
Apostolische Geloofsbelijdenis
Gebeden en Gaven
-Dankgebed
-Voorbeden
-Stil Gebed
-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.
Toelichting bij de collecte
Slotgebed (tekst: 798)
Heenzending en Zegen

23 febr. 1881 – 26 juli 1942

Vleugel: Hugo de Graaff
Ouderling: Annemiek
Diaken: Nelie
Lector: Hannie van der Veen
Koster: Ab Heij
Predikant: Piet van Reenen

Gezegend om tot Zegen te zijn
Uittochtslied: 90a
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Prediker
9,8 Draag altijd vrolijke kleren, kies
een feestelijke geur.
2 Korinthe 2,12-15
Toen ik in Troas kwam om het evangelie
van Christus te verkondigen, had de Heer
deuren geopend voor mijn werk. 13
Maar ik vond geen rust, omdat ik mijn
broeder Titus niet aantrof. Daarom nam ik
weer afscheid en vertrok naar Macedonië.
14
God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn
met Christus, in zijn triomftocht meevoert en
dat Hij overal door ons de kennis over Hem
verspreidt als een aangename geur.
15
Door Christus te verkondigen zijn wij als
wierookgeur die God behaagt, ...

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er
eerst was is voorbij.’
5
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik
nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op,
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar
en waar.’ – 6
Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik
ben de alfa en de omega, het begin en het
einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken
uit de bron met water dat leven geeft. 7
Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal
zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8

Openbaring 211
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Want de eerste hemel en de eerste
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet
meer. 2
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi
heeft gemaakt voor haar man en hem
opwacht. 3
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de
mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn
volken zijn en God zelf zal als hun God bij
hen zijn. 4
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
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