7e zondag van Pasen24 mei 2020

Volharden in gebed
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
Johannes 17, 9
♫ Openingslied: WIJ GROETEN U, O, KONINGIN.
Wij groeten U, o Koningin, o Maria,
Met U maakt God een nieuw begin, o Maria.
Refrein: Looft Haar met dankbaarheid,
eert Haar nu wereldwijd,
prijst met ons uw Koningin:
salve, salve, salve Regina !
U droeg Gods Zoon dichtbij uw hart, o Maria,
Doorstond met Hem ook leed en smart, o Maria.
Refrein.
U werd vervuld van vuur en Geest, o Maria,
Op ’t allereerste Pinksterfeest, o Maria.
Refrein.

Zo bent U Moeder van de Kerk, o Maria,
de kroon op heel Gods scheppingswerk, o Maria.
Refrein.
Voor ons bidt U nog steeds om kracht, o Maria,
tot wij bij Hem zijn thuisgebracht, o Maria.
Refrein.
Inleiding
Afgelopen donderdag vierden we het hoogfeest van de hemelvaart des
Heren. Jezus is na Zijn lijden en sterven verrezen uit het graf en is
teruggekeerd naar de Vader. We kunnen ons voorstellen, dat de apostelen
en leerlingen daarna niet goed raad wisten met de leegte die Hij achterliet.
We weten echter, dat zij samen met Maria volhardend bleven bidden en
geloven, dat de helper, de heilige Geest, die Jezus beloofd had, hen zou
komen sterken en bemoedigen.
Ook aan ons zijn de gaven van de heilige Geest geschonken in het sacrament
van Doopsel en Vormsel. We mogen daarom in deze noveen voorafgaand
aan het hoogfeest van Pinksteren het hierna volgende gebed nog eens extra
tot het onze maken: “God heilige Geest, U roep ik aan om mij Uw gaven van
wijsheid, kennis, inzicht en van raad, van sterkte, vroomheid en ontzag voor
God te schenken. U bent de Heer, die steeds nieuw leven geeft. Leid mij met
vuur en liefde bij ieder woord en daad.”
De ontmoeting met de Heer vraagt dat we loskomen van ons zelf en ons
helemaal op hem richten. Als wij er voor Hem zijn, kan Hij er voor ons zijn.
Vragen we om Zijn liefdevolle ontferming en leggen we onze zonden af die
ons van Hem verwijderen.
 Schuldbelijdenis
U die ons behoud bent, toon ons uw erbarmen,
reken ons het kwaad van vroeger niet aan.
Heer, ontferm U over ons.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Help en bevrijd ons tot eer van uw naam,
red ons en bedek onze zonden.
Christus, ontferm U over ons.
CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS.

Uw volk zijn wij, de kudde die U weidt.
Prijzen zullen wij U tot in lengte van dagen.
Heer, ontferm U over ons.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.
♫ Loflied: 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.
Dauw en regen, vorst en koude,
ijs en sneeuw,
de slang en de vis,
de vogel en de leeuw,
geesten in de hemel
en gij mensen met uw stem:
gelooft Hem op zijn woord,
dat gij bestaat in Hem.
Looft Hem, ook wie zondigt,
looft Hen 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.

 Collecta-gebed
God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien,
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen.
Hij is de Heiland van de wereld.
Wij vragen U: bewaar ons in uw Naam;
dat wij één mogen zijn,
en U verheerlijken bij alles wat wij doen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
Liturgie van het Woord.
 Eerste lezing
Na Jezus' hemelvaart blijven de leerlingen eensgezind volharden in het
gebed.
Uit de Handelingen van de apostelen 1, 12-14
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar zij verblijf hielden:
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer. - Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 27, 1.4.7-8a
Ik reken erop nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Of: Alleluja!
De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

 Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 4, 13-16
Dierbaren,
verheugt u in de mate dat gij deel hebt
aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap,
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont
om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger.
Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.
Woord van de Heer. - Wij danken God.

♫ Tussenlied: Heeft Hij ons bidden opgevangen.
Heeft Hij ons bidden op gevangen
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenkinderen,
die bang en ontoegankelijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhinderen,
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.
Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.
Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde zoon –
blijft ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven,
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht.
Alleluja Johannes 14, 18
Alleluja. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer.
Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden. Alleluja.
 Evangelielezing
Het grote gebed van Jezus.
Uit het heilig evangelie volgens Johannes 17, 1-11a
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
`Vader, het uur is gekomen.
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen

om eeuwig leven te schenken
aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen
dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
Gij Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid,
Ik heb Uw naam geopenbaard aan mensen
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven
en zij hebben uw woord onderhouden.
Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt.
Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend
dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen.
Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
Ik blijf niet langer in de wereld,
zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
♫ EVANGELIEACCLAMATIE: U KOMT DE LOF TOE
Overweging:
 Geloofsbelijdenis:

 Voorbede:
God, Vader,
wij mogen in navolging van Jezus Christus
ons tot U richten.
Wil onze gebeden horen en verhoren.
Voor de Kerk van Christus:
dat zij eensgezind en volhardend blijft bidden
om de komst van de heilige Geest.
Voor onze wereld,
waarin zoveel mensen moeten leven in oorlog en geweld,
in honger en dorst,
om een toekomst in vrede.
Voor allen die in de greep zijn
van verdriet en angst,
om mensen die hoop op leven geven.
Voor ons hier aanwezig,
mensen die zoeken naar geloof en zin,
om een biddend hart
en onderlinge verbondenheid.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...
God, Vader,
wil onze gebeden aanvaarden
en antwoord ons met uw Geest,
die voltooit wat zwak en gebroken is.
We vragen het U
door Christus onze verrezen Heer.
Amen
Gebed in tijd van corona.
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona -virus.
Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben
opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg en het openbaar bestuur ,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van
ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van
ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd
zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Tafel.
Het brood en de wijn worden naar het
altaar gebracht.
Tafellied: Want mijn Herder is de Heer.
Refrein: Want mijn Herder is de Heer:
nooit zal er mij iets ontbreken.
Mijn herder is de Heer:
Het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden,
Hij geeft rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rustige waat’ren
om mijn ziel te verkwikken. Refrein.
Hij leidt mij in het rechte spoor

omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij. Refrein.
Gij bereidt voor mij een tafel
voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd
en mijn beker vloeit over. Refrein.
Mij volgen uw heil en uw mildheid
al de dagen van mijn leven.
In het huis van mijn Heer wil ik wonen
tot in lengte van dagen. Refrein.
V: Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de
almachtige Vader.
Al: 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
Heer God,
met open handen bieden wij U deze gaven aan.
Open ook ons hart,
opdat wij U oprecht kunnen dankzeggen
door Christus onze Heer.
 Prefatie
II van de hemelvaart van de Heer
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.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal
door Christus onze Heer.
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen,
die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen.
Hij doet ons delen in de heerlijkheid
die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen.
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:
Al.: 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 V, met acclamatie 1
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven
geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij
uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende
Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met
ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U
dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft
Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God,
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan
zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak
de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en
de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gave aan, het levende brood
en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in
heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek
de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim
onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes, en
aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw
goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart en
vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel
uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun
vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij
uw grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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.
V.: Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Al.: 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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
 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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
♫ Lam Gods

 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.
Al.:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
De communie wordt uitgereikt

♫ Communielied: Hoort hoe God met mensen omgaat.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij tot Maria kwam
die Hij van het woord vervulde
eens beloofd aan Abraham.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
 Gebed na de communie
God, onze Vader,
leer ons in eenvoud te leven,
vol liefde voor elkaar, zoals de eerste christenen:
eensgezind in het gebed en in het breken van het brood.
Dan zal de wereld geloven in Hem
die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus, onze Heer.
Mededelingen:

Slotzegen
Pr 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.
Pr Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen
in de erfenis van het eeuwig geluk.
A Amen.
Pr 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.
Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A Amen.
Wegzending
Pr Gaat nu allen heen in vrede.
A Wij danken God.
♫ Slotlied: God wil een tempel bouwen.
God wil een tempel bouwen
om ons nabij te zijn,
en boven alle vrouwen
zal zij gezegend zijn
die Hij zich heeft verkoren:
Maria is haar naam,
een roos die zonder doornen
in bloei zal komen staan.
Die bloem gaat zich ontvouwen,
het zonlicht wekt haar zacht-,
verwacht in stil vertrouwen

het wijken van de nacht:
zo heeft zij willen wachten,
de hoop in zich gevoed;
zo schijnt na vele nachten
ons levenslicht voorgoed.
Zijn warmte zal verlichten
de armen in het land,
op aarde vrede stichten:
kom, reik elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen:
een wereldwijd te huis;
mensen die Hem vertrouwen
worden er kind aan huis.

