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 TREDEN VOOR ZIJN AANSCHIJN
Intrede
Voorzang: (samenzang is helaas niet mogelijk)
Openingslied: Zingt God de Heer
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere.
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt,
in alle tijden en plagen.
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden,
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Voor U, Drie-ene God, zingen wij dankbaar tezamen
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,
die ons standvastig maakt. Amen.
Introitus: Jesaja 48
Verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend, verkondigt het tot
aan het uiteinde van de aarde: de Heer heeft zijn volk verlost. Alleluja.
Begroeting en inleiding
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Gebed om vergeving
Gij die door de Vader gezonden zijt
om door het offer van uw leven onze zonden uit te wissen:
Heer, ontferm U over ons.
Gij die ons geen dienaars noemt, maar vrienden,
en ons alles hebt meegedeeld wat Gij van de Vader hebt gehoord:
Christus, ontferm U over ons.
Gij die ons hebt uitgekozen om op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn:
Heer, ontferm U over ons.
Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
Eer aan God
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en 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.
Openingsgebed
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 LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen 10,
25-26.34-35.44-48
Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, en eerde hem
met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan, en zei: “Sta op, ik
ben ook maar een mens.” Petrus nam het woord, en sprak: “Nu besef
ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar
dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem
welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de
heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren,
stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige
Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God
verheerlijken. Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de
heilige Geest ontvangen hebben?” En hij beval hen te dopen in de
naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige
dagen te blijven.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Antwoordpsalm 98
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
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Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel
Johannes 4, 7-10
Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. De mens
zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de
wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de
liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en
Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het
offer van zijn leven.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Allelujavers: Johannes 14
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en wij zullen tot Hem komen.
Evangelielezing: Johannes 15, 9-17
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes
Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft
liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn
geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de
geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik
u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge
worden.
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Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen
groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor
zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem
u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat
Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en
Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te
brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij
Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij
elkaar liefhebt”.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
Verkondiging
Stilte
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
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Voorbede
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 EUCHARISTISCHE LITURGIE
Het aandragen van de gaven
Lied tijdens de offerande: Ave Maria
Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus.
Et benedictus fructus
ventris tui Jesus.

Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de
vrouwen en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.

Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft….
Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen
Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
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De grote lofprijzing (allen gaan staan)
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen,
maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus,
is voor ons geslacht.
Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft Hij de
oude offers tot voltooiing gebracht, Hij heeft zichzelf aan U gegeven
terwille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om
het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde
vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed
Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zó bekend met ons dat onze
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten
dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij
ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U dat Hij de naam
geworden is voor heel ons leven ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen,
Hij zegende U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN
UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN, BLIJFT
DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen, Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, uw rechterhand - , en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat –
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid, maak leven
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het
geweld in ons; en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de
Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes,
onze bisschop, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met
Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze
dank.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn.
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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Gebed des Heren:
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk
woord onderricht, durven wij zeggen:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar
de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser
Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik
u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof
van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons
één, Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest
Wenst elkaar de vrede.
Breken van het brood
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (herh.)
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Uitnodiging tot de communie
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Communie
Orgelspel
Voorzang: (samenzang is helaas niet mogelijk)
Communielied: Nu nog met halve woorden.
Nu nog met halve woorden, hier en daar,
kijkend in donk're spiegels, bijna waar,
blijven wij vreemden die zien en weer vergeten,
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten.
Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat:
wij zullen open gaan,
en zien en horen, oog in oog,
van mens tot mens verstaan.
Weten voorbij aan alle angst en schijn,
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen
rusten in licht als leeuw en lam tezamen.
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij,
ontketend, onverbloemd.
Nu nog in tranen, dan getroost
en met mijzelf verzoend.
Communio: Joh. 15,16
Ik heb u uit de wereld uitgekozen en u de taak gegeven op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Alleluja.
Gebed na de communie
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 SLOTRITEN
Mededelingen
Zegen en wegzending
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

12

