Vijfde zondag van Pasen

10 mei 2020

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb
bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14_
♫ Processielied: Wees gegroet, o Sterre
Wees gegroet, o Sterre,
wees gegroet van verre
aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria
2

Als de golven stijgen,
hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
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Als in donk're luchten
wij naar u verzuchten,
laat de wolken heind' en ver
voor u vluchten, morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
Wees gegroet, o sterre
Wees gegroet van verre
op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!

Openingsriten
Begroeting en Inleiding na de begroeting
♫ Openingslied:Gekomen is uw lieve mei
Gekomen is uw lieve Mei, Maria
En op het veld de bloemensprei, Maria
Bloemen, die wij plukken gaan
Nu ze rijk te bloeien staan
Ave, ave Maria
Voor u, de vrouwe van de Mei, Maria
Wij knielen 's avonds voor uw beeld, Maria
U wijden wij ons onverdeeld, Maria
Met de bloemen en de zang
En wij bidden, zingen lang
Ave, ave Maria
Tot gij uw gunsten aan ons deelt, Maria

Zo helder schijnt het witte licht, Maria
Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria
Goedig ziet gij op ons neer
Als een Moeder goed en teer
Ave, ave Maria
Uw ogen steeds op ons gericht, Maria
Schuldbelijdenis/Gebed om vergeving:
V: Vergeving schenken is de liefde
het laatste woord geven in je leven.
A.
Laat ons geen nieuwe dagen beginnen met de scherven
van gisteren, maar laat ons onze medemens tegemoet gaan met
een open hart dat vergiffenis kan geven en ontvangen.
V: Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken of je
hand op te steken voor een vriendelijke groet. Zoiets kan opeens
de zon laten schijnen in het hart van de mens die je zomaar
ontmoet.
A. Het kost niet zoveel een hand uit te steken en de ander een
beetje behulpzaam te zijn. Een dankbare blik is vaak de
beloning, al was de moeite voor u slechts klein.
V.
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen voor
de mens om je heen in vreugde en verdriet. Wees blij, dat je zo
wat kan betekenen voor die ander.
A:
Het kost maar weinig, je arm om een schouder of alleen
maar een zachte druk van een hand. Het kost zo weinig om een
ander iets te geven wat je zelf ook zo graag ontvangt.
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken geef je iets waar
ieder mens naar verlangt.

V. Laten we elkaar vergeving schenken en moge de barmhartige
God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons
geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
♫Loflied /Gloria: Looft de Heer al wat gemaakt is
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst Zijn Naam.
Verheft Hem voor eeuwig dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee voor God : Hij leve lang.
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, licht en donker,
dood en leven, wereld, mensenzaad, weest mondig en volmaakt,
looft Hem met woord en daad.
Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hem kwaad en goed,
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet.
looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft.
looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft.
Openinsgebed
God, Gij opent de poort van het geloof
voor alle volken van alle tijden. Wij vragen U: roep ook in deze
tijd mensen
die zich wijden aan het gebed en de bediening van het woord.
Vermeerder het aantal leerlingen die van harte geloven in uw
Zoon,
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft, Jezus Christus,
onze Heer.
Die met U leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Liturgie van het Woord
Rien: Eerste lezing
De apostelen stellen zeven mannen aan voor de dagelijkse
ondersteuning van de hulpbehoevenden in de gemeenschap.
Uit de Handelingen van de apostelen (6, 1-7)
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen
de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de
dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden.
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen
en zeiden: `Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar
zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan
met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de
bediening van het woord'.
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij
kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus,
Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas
en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun
de handen oplegden.
Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in
Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters
gaf zich gewonnen aan het geloof.
Woord van de Heer. - Wij danken God.

Rien:

Antwoordpsalm

Psalm 33, 1-2.4-5.18-19

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
(of: Alleluja!)
Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.
Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.
Elly:
Tweede lezing
Christus is de hoeksteen van de christelijke gemeenschap.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (2, 4-9)
Dierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende steen, door
de mensen verworpen,
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook
uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de
geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap
geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus
Christus.

Daarom staat er in de Schrift: `Ik leg in Sion een steen, een
uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt,
zal niet worden teleurgesteld'.
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de
ongelovigen geldt:
`De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de
hoeksteen geworden',
maar ook 'een steen waaraan zij zich stoten, een rots
waarover zij struikelen'.
Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te
gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd. Maar gij
zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de
duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
♫ Tessenlied: Lied van het woord
Dat woord, waarin ons richting werd gegeven
Dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
Dat in ons zwijgt en waakt en weet,
De wereld trouw in lief en leed,
Dat ons de dood doet tegengaan
Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken,
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
De klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
Nog voor het opgaan van de zon.

Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
Toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
Het spreekt hem moed en liefde in,
Opdat niet oit zijn hart bezwijkt,
Zijn naam van deze wereld wijkt.
Alleluja Johannes 14, 6
Alleluja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. Alleluja.
Frans: Evangelielezing
Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
Uit het heilig evangelie volgens Johannes (14, 1-12)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet
verontrust worden.
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.In het huis van mijn Vader is
ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben
gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.En als
Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,opdat ook gij zult zijn waar
Ik ben.
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend'.
Tomas zei tot Hem:'Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe
moeten wij dan de weg kennen?'. Jezus antwoordde hem:'Ik
ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de
Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook
mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem'.
Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg'.
En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet,

Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen:
Toon ons de Vader?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?
De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de
Vader die,
blijvend in Mij, zijn werk verricht.
Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft
het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja,
grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Preek
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 dode;
die opgestegen is te 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.

Elly: Gebed van de gelovigen - voorbede
Als gemeenschap van gelovigen zoeken we ons heil bij God.
Daarom leggen wij in vertrouwen onze gebeden aan Hem voor.
Voor de wereld om ons heen die vaak zo ver lijkt af te staan
van Christus en het Evangelie: dat de heilige Geest ook in
hen die niet of anders geloven werkzaam mag zijn,
zodat de naasten gediend wordenen mensen God op het
spoor komen.
Laat ons zingend bidden…
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Voor onszelf:
dat wij trouw blijven aan de viering van eucharistie en
het gebed; dat we ons hierdoor ook durven laten
veranderen in steeds meer gelovige en dienstbare
christenen; dat wij ons als broeders en zusters van
elkaar inzetten voor de onderlinge eenheid in
Christus.
Laat ons zingend bidden…
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
op deze feestelijke moederdag bidden met één van hart tot God,
onze Vader voor onze moeders en grootmoeders, dat zij hun
kinderen en kleinkinderen omringen met liefde en genegenheid
en hen laten opgroeien tot verdraagzame mensen. Dat onze
moeders en grootmoeders hun taak met geduld blijven
uitoefenen en binnen hun gezin een sfeer scheppen van
eerlijkheid en rechtvaardigheid. En ook onze moeders en
grootmoeders van wie wij misschien te vroeg afscheid moesten
nemen, dat wij met hen verbonden blijven in geloof, hoop en
liefde. Laten wij bidden.

♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Voor al die mensen die gebukt gaan onder lijden,
voor hen die ziekte te dragen hebben, speciaal coronavirus
en voor hen die leven met verdriet en pijn:
dat het Pasen van de Heer ook in hun leven door mag breken.
Laat ons zingend bidden…
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...
Barmhartige God,
uw Zoon heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons
om het kwaad in de wereld te breken
en zonden te vergeven.
Laat ons zingend bidden…
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Elly: Gebed in tijd van Corona
God van nabijheid,
We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.
Afstand houden zit niet in onze aard.
We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.
Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid:
dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters met één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn
om op te bellen wie eenzaam is om tijd te maken om elkaar te
bemoedigen.
We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn.
We vragen u om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die
verantwoordelijkheid draagt.
Voor onze politici: dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen
springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen.
We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in
de zorg werkt. Bescherm hen, leid hen, sta hen bij.
We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus,
voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft.
We bidden u ook voor onszelf Help ons om niet alleen aan ons
eigen belang te denken. Help ons om de berg van afzondering
waar we nu op verkeren tot een berg te maken waarop we uw
aanwezigheid mogen ervaren.
Dat we mogen beseffen dat u heel dicht bij ons bent, dat uw
aanwezigheid ons doet oplichten.
Verhoor daartoe dan ons gebed
en geef ons wat wij hiervoor nodig hebben om heen te
komen.
Door Christus onze Heer.
Amen

Eucharistische liturgie
Het klaarmaken voor het altaar voor de
Eucharistie
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt er
gezongen:

♫:

Offerlied: U kennen uit en tot uw leven

Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
3 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
4 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
V.:

Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige vader.

Al.: Moge de Heer ons offer aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
Gebed over de gaven
Heer, met dit brood en deze wijn
bereiden wij het éne offer dat U welgevallig is.
Bouw deze gemeenschap op tot uw geestelijke tempel.
Door Christus, onze Heer.
Prefatie IV van de zondagen van Pasen
V.:
De Heer zal bij u zijn.
Al.: De Heer zal u bewaren.
V.:
Verheft uw hart.
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.:
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.
Wat oud was, is tenietgedaan;
wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht:
in Christus is ons leven geheel en al hersteld.
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, 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.
Eucharistiesch gebed
Francois:
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;
heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd
blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en
rassen en talen; want van oost en west moet door een zuivere
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe
te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw
Geest, en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus
Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze
geheimen vieren.
V.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te
verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en
zei:
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.
Cyril. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo
levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw
Kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons
met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn
heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één
lichaam en één geest.
Urbanus.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave
voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God,
met de heilige Jozef, haar bruidegom; samen met uw apostelen

en martelaren, met de heilige Joachim en Anna, en met allen die
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is
gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk,
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen met
uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop,
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige
volk dat Gij U hebt verworven.
Cyril. Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van
overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
Onze Vader
 V.: Bidden en zingen wij tot God, onze vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader maak alles nieuw
Onze vader in de hemel,
-maak alles nieuw.
Geef uw naam aan deze wereld, -- maak alles nieuw.

Breng uw koninkrijk tot leven,
-Wees de hemel, wees de aarde, --

maak alles nieuw.
maak alles nieuw.

Geef het brood in onze dagen,
En vergeef ons onze schulden,
Laat ons ook elkaar vergeven,
God verlos ons van het kwade,

maak alles nieuw.
maak alles nieuw.
maak alles nieuw.
maak alles nieuw.

-----

Urbanus: Vredes wens:
Jezus zei op de laatste avond van zijn leven tot zijn vrienden:
wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mei.’ Vertrouwen
op God en op zijn Zoon, Jezus geeft rust en vrede. De vrede van
de verrezen heer zij met ons allen. Amen.
Wensen we elkaar van harte deze vrede toe.

♫ Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie:
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
♫ Commulielied: Ik groet u lieve Moeder
(melodie: God groet u zuivre bloeme)
Ik groet u, lieve moeder,
U was een mens als wij,
vol twijfels en vol vragen,
zo bent u ons nabij.
God zal een antwoord geven
dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven
en eren wij uw naam.
U heeft een weg gewezen
aan ieder hier op aard.
Gods wil was steeds uw leidraad
de weg uit alle kwaad.

Uw dienstbaarheid voor ieder
die hulp zo nodig had,
toont ons de ware liefde;
zo wint u ieders hart.
U was in alle eenvoud
Gods uitverkoren vrouw;
door U kwam Hij op aarde;
U bleef Hem altijd trouw.
U was dan ook vol vreugde
om zijn verheerlijking
en leefde vanaf Pinkst’ren
in Jezus’ vriendenkring.
Ten hemel opgenomen
bent u nu steeds bij God
om daar voor ons te bidden,
bekend met ieders lot
Dat wij in vrede leven
en steeds Gods wil verstaan,
om zo Gods Rijk te stichten
en eens ten hemel gaan.
Gebed na de communie
Heer, door deze communie
zijn wij met Christus verbonden
als ranken met de wijnstok.
Wij vragen U
dat wij met Hem verenigd blijven,
en vruchten dragen van geloof en liefde.
Door Christus, onze Heer.

Mededeling: Frans
Slotzegen
Urbanus:
God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt,
moge u de vreugde van zijn zegen schenken.
A Amen.
Cyril:
Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen
in de erfenis van het eeuwig geluk.
A Amen.
Francois:
Moge u die door geloof en doopsel
met de Heer verrezen zijt,
door een heilig leven met Hem verenigd worden
in het hemels vaderland.
A Amen.
Chima:
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen.

Chima:
Wegzending
Gaat nu allen heen in vrede.
Allen: Wij danken God.
♫ SLotlied: Lieve Moeder van de Heer
Lieve Moeder van den Heer!
Laat ons om uw zetel dringen.
Laat uw kind’ren u ter eer
‘t Zielverrukkend feestlied zingen,
‘t Moet weerklinken luid en blij
Moeder, onbevlekt zijt gij!.
‘t Heeft reeds ‘t wijde wereldrond
En herscheppend overklonken
‘t Wourd, door Pius mond verkond;
En uw kind’ren, vreugdedronken,
Jub’len op uw feestgetij
Moeder, onbevlekt zijt Gij!
Zonneszuiv’re Moedermaagd,
om de glorie U gegeven,
Hoor dan, wat ons hart U vraagt:
Dat wij na een schuld’loos leven
Eeuwig juub’len aan Uw zij: Moeder, onbevlekt zijt Gij!
Neen, dat loflied zwijgt niet meer:
Tot aan ‘s werelds verste palen
Zullen, met het hemelsch heer,
Al uw kind’ren ‘t luid herhalen,
‘t Woord van ‘t zalig jubeltij
Moeder, onbevlekt zijt gij!

En wij voegen dank en bêe
Aan de blijde feestgezangen;
Wie, wie dankt niet met ons mee
Voor het heil door u ontvangen
In het zalig Jubeltij
Moeder, onbevlekt zijt gij!

