
Vedossing uit de macht van onze viianden
en uit de hand van allen die ons haten.

Zo zal Íltj onze vaderen barmhartig zijn,
ziyn heilige verbond gestand doen;

De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te vedenen;

Om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zondet vrees te dienen;

In vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor ziin aanschijn. _

En gi), kind, zult pÍofeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om
zijn weg te banen.

Gij zult zijn volk de boodschap van
ve ossing brengen
door de vergeving van hun zonden;

Dank zij de innige barmhattigheid van onze God,
die a1s een nieuwe dag voor ons zal opgaan;

Om licht te brengen in het duister en de
schaduw van de dood
en ooze voeten te geleiden op
een weg van vrede. _

StotcegBoBN
Broeders en zusteÍs, vaÍl de apostelen hebben wij
een hemelse eÍfeÍis onftangen. Laten wii daarom
onze Vadet dank brengen voor al zijn gaven en
belijden:

Heer, U looft het koor van de apostelen.
Lof zi) U, Heet, voor de tafel van Christus' lichaam
en bloed, + die ons door de apostelen is
overgeleverd als bron van leven.
Lof zt1U, Heer, voor de tafel van uw woord, * die
ons door de apostelen is bereid en ons licht en
vreugde schenkt.
Lof z1j U , Heet, voot uw heilige kerk, * die op de
apostelen is gebouwd en waadn wii tot één lichaam
worden gevormd.
Lof zljU, Heer, voor de sacramenten van doopsel
en boervaardigheid, E die aao de apostelen zi)n
toeverftouwd en waardoor wii van al onze zonden
worden gereinigd.

Onze Vader. . .

GEBED Heer, versterk in ons het geloof waarmee
de heilige apostel Bartolomeiis zich van harte aan
uw Zoon verbonden heeft. Vedeen, op zijn bede,
dat uw kerk voor alle volken een levend teken
wordt van de verlossing. Door onze HeetJezus
Christus uw Zoon die met U en de heilige Geest
leeft en heerst, God door alle eeuwen der eeuwen
Amen.
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PSALM BIJ DE UITNoDIGING
Ant. De Heet rs de koning der apostelen; + komt,

laat ons Hem aanbidden.

HYMNE
Gezeten op de eerste rii
van Gods onmeteLijke hof,
Bartolomeiis, mogen wij
aan u betuigen dank en lof.

De Meester zag u met het oog
van ziin genegenheid en vond
een inborst die Hem niet beloog,
een woord rechtzinnig uit uw mond.

Profeten zeiden tot u; hoor!
De ti)den riepeo lang en luid:
zie, de Messias treedt naar voor,
en Hij gaat weldra voor u uit.

Hij maakt u tot zijn lotgenoot:
en zie hoe gij het heil ontvangt,
en ten gevolge van ziin dood
een zetel in het hemels land.

G11 zlit zljr vÀend, die Hii ons zendt,
uw Heer, de meester van de tijd.
Gij leeft voor Hem, die 't leven kent
en door u ons bestaan verbliidt.

Hij zii geloofd, die voor u gaat,
en doot u brengt een onderpand
Yan vr'at H.ii oos verhopen laat,
een voorproef van het vadetland.

PSALMoDIE

Ant. 1 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt,
zoals Ik u heb Lrefgehad.

PSALM 63 (62),2-9
God, miin God ziit Gij,

Myn {el do$ uar U

ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gii woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.

Meet waatd dan het leven is mij uw genade,
mijn mond vetkondigt uw lof. -

Ik zal U prijzen zolang ik lee(
miin handen uitsrekken naar U.

Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U iubelend danken.



Wanneet ik op mi)n bed aan U denk,
dan blijf ik wakend over U peinzen.

§7ant Gi) ziit altiid miin beschermer geweesr,
ik koester mij onder uw vleugels. _

Met heel mijn han houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

Ant. 2 Geen grotere liefde kan iemand hebben
dan deze, dat hij zijn leven geeft voor
zijn vrienden.

LOFZANG DAN, 3, 57.88.56
Ltfl.ied aan de gehele nhepping

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, hemelse sferen,
boden des Heren, prijst Hem.

Looft Hem, wateren boven de hemel,
hemelse machten, prijst Hem.

Looft de Heer, zon en maan,
sterren des hemels, prijst Hem. _

Looft de Heer, regen eÍr dauw,
alle stormwinden, pri)st Hem.

Looft de Heer, vuur en hitte,
koude en warmte, prijst Hem. _

Looft Hem, nevels en buien,
hagel en voÍst, pÍi)st de Heer.

Looft de Heer, iis en sneeuw,
nachten en dagen, priist Hem. _

Looft de Heer, licht en donker,
bliksem en wolken, prijst Hem.

Loof de Heer, heel de aarde,
priis en verhef Hem eeuwig. _

Looft de Heer, betgen en heuvels,
al wat daar groeit, pri)s de Heer.

Looft de Heer, zeeën eÍr sftomen,
bronnen van water, priist Hem. _

Looft de Heer, zeegedrochten,"
alles wat leeft in het water,
vogels des hemels, prijst Hem.

Looft Hem, wilde en tamme dieren,
mensenkinderen, prijst de Heer. _

IsraéI, loof de Heer,
priis en verhef Hem eeuwig.

Looft de Heer, priesters des Heren,
al zijn dienaren, priisr Hem._

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vÍomen, ootrnoedigen, prijst de Heer.

Looft Hem, Ananja, Azarja, Misaël,
prijst en verheft Hem eeuwig. _

Loven wij Vadet en Zoon en Geest,
laat ons Hem pnjzen, verheffen voor eeuwig.

Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Hiema volgt geen: Eer aan de Vader.

Ànt. 3 Gij zijt mijn vrienden als grj doet wat
Ik u gebied, zegt de Heer.

PSALM 149 De jtbel uan de heiligen
Zingt voot de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke re midden der zijnen.

Israël juiche zi)n Schepper toe,
laat Srons volk zijn koning begroeten.

Looft ziin Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem tamboerijn en citer.

Want onze Heer, die ziin volk bemint,
om.kranst de verdrukte met zegekÍansen. _

Jubelt dus, heiligen, om uw ttiomf,
viert feest in uw legerplaasen.

Gaat met het lied van God iÍl uw mond,
het vlijmscherpe zwaard in uw handen.

Trekt met uw wtaak doot het heidense land,
bestraft de vijandige volken.

Neemt hun votsten geboeid met u mee,
hun leidets in iizeren kluisters.

Volttekt aan hen het vonnis van God,
glorievol is dit voor al ziio gerouwen.

KoRTE scHruF-[-EzrNG Ef. 2, 19-22
Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meet,
maar medebugers van de heiligen en huisgenoten
van God, gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen, Christus

Jezus zelfis, die het hele bouwwerk in zijn voegen
houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel
in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God, in de Geest.

KoRTE BEURTZANG

Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
Gij zult hen maken tot vorsten
over heel de aarde.

Zo blijft uw Naam beroemd.
Ovet heel de aarde.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Gij zult hen maken tot vorsten
ovet heel de aarde.

LoFZ\Nc vÀN Z{CFL{RHS
Ant. Jezus zag Natanaël rraar zich toekomen en

zei: dat is waarliik een Israëliet in wie geen
bedrog is.

LC. 1,68-79 De Mesias en $n worloper

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet n^x zljn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, z.iin getrouwe;

Zoals H'tl reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heiJige profeten:


