Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid 7 juni 2020

GROOT IN LIEFDE EN TROUW
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te
oordelen,maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Johannes 3, 17
Openingsriten

Openingslid: Zingt Jubilate
Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!
Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!
Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
BEGROETING/INLEIDING
Vandaag vieren we het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Het is een God, maar
functioneert als drie personen: de vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Hij is een
barmhartige en een medelijdende God, groot in liefde en in trouw. Het is een serieus en
belangijk mysterie, om over na te denken. De liefde gaat uit van de vader naar de Zoon
en via de Zoon naar ons, en de Heilige Geest bewaart ons in die liefde, en houdt ons bijeen.
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Op deze feestdag, verheugt de Kerk zich, over wie God is, en hoe Hij zich in de geschiedenis
van ons heil gaandeweg heeft geopenbaard. De Drie -eenheid is het innerlijke leven van
God. Het is het grootste mysterie van ons geloof. Als wij de plechtigheid van de
Allerheiligste Drie-eenheid gaan vieren, samen met elkaar in deze kerk, door deze Heilige
eucharistieviering, ontstaat de vraag: how zien wij God? Geloven wij in deze Drie -eenheid,
die de kerk ons doet kennen? Jezus is er, om ons op te vangen, om ons te redden, omdat
hij niet wil dat we verloren gaan. Geloven en vertrouwen op Jezus, zijn de middelen om
gered te worden in deze wereld. Wie Jezus niet vertrouwt, die gaat verloren; omdat God
Jezus aan ons gegeven heeft om ons eeuwig leven te schenken, iets wat we uit onszelf
niet bezitten en ons ook niet kunnen toe-eigenen. Hij geeft het ons, maar wij moeten het
willen ontvangen. Laten wij in dankbaarheid God aanroepen in zijn barmhartigheid en
medelijden, opdat wij deelachtig worden aan zijn liefde en trouw, en leven als kinderen
van God. Waar wij nog moeten groeien in genade, belijden wij nu onze tekorten: broeders
en zusters, belijden wij onze zonden, en bekeren wij ons tot God, om deze heilige
eucharistie met een gezuiverd hart te vieren.
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.
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Glorialied: Eert God die onze Vader is
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn;
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.
Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
Collecta-gebed
V. Heilige Vader, Gij hebt uw woord gehouden: uw Zoon is mens geworden; zijn Geest
leeft in uw kerk en maakt liefde openbaar, waarmee Gij ons bestaan vervult. Zo zijt Gij,
God, één in uw drievuldigheid. Wij vragen U dat alles wat wij zijn en doen, belijdenis mag
worden van uw heilige Naam. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en
heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, de eeuwen der eeuwen, Amen.
Liturgie van het Woord
(Rien) Eerste lezing
De Heer is barmhartig en medelijdend, groot in liefde en trouw.
Uit het boek Exodus 34, 4b-6.8-9
In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem
staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: 'De Heer! De
Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw'. Onmiddellijk
viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: 'Och Heer, wees zo goed en
trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
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Antwoordpsalm

Uit het boek Daniël 3, 52.53.54.55.56

U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen uw heilige roemrijke naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
(Elly) Tweede lezing
Paulus wenst ons Gods liefde en vrede toe.
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 13, 11-13

Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer
Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u
allen. Amen.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Tussenlied: Zingt voor Hem
Zingt voor Hem die alle namen
hemelver te boven gaat:
diep geheim van onze dromen,
Naam die ons het zwijgen laat!
Zingt voor Hem die alle mensen
vol verwondering doet staan:
mensenkind om ons bewogen,
klein en weerloos zonder naam!
Zingt voor Hem die alle dingen
vruchtbaarheid en ruimte geeft:
ademtocht, begin en einde,
Naam die in ons midden leeft.
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Alleluja Apokalyps 1, 8
Alleluja. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, God die is, en die was en
die komt. Alleluja.
(Francois) Evangelielezing
Uit liefde heeft God zijn Zoon gezonden om de wereld te redden. Uit het heilig
evangelie volgens Johannes 3, 16-18
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: `Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal
gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar
opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet
geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in
de naam van de eniggeboren Zoon van God'. Woord van de Heer. - Wij danken God.
Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige
Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Homilie
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 heilege Geest, geboren uit
de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde daag verrezen uit de doden, die
opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van
daar 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 vergeven van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen
Gebed van de gelovigen - voorbede
Broeders en zusters, bidden wij tot onze God, Vader, Zoon en Geest, in het
vertrouwen dat Hij ons liefheeft en tot ons komt met zijn genade. Laat ons zingend
bidden
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Dat Hij zijn Kerk nabij is als de God van het verbond, die zijn volk opneemt in een
gemeenschap van liefde en verlossing; dat de gelovigen hiervan in woord en daad
getuigen ten opzichte van elkaar. Laat ons zingend bidden
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
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Dat Hij door de heilige Geest verlichting en vertroosting schenkt die mensen bevrijd
en nieuw leven schenkt tot hun eigen vreugde en tot vreugde van de mensen om
hen heen. Laat ons zingend bidden
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Dat mensen in nood en verdrukking daadwerkelijk geholpen worden; dat Gods wil
geschiede in de sociale verhoudingen tussen de mensen. Laat ons zingend bidden
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Dat wij als geloofsgemeenschap Christus meer liefhebben, zodat de vrede en de
eenheid in ons midden groeien en wij getuigen van de barmhartige en medelijdende
God. Laat ons zingend bidden
♫: Ubi caritas, et amor, Ubi caritas, Deus ibi est!
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...
Eeuwige God, Gij die ons met uw drievoudige luister wilt verlichten, wij bidden U:
verlicht ons hart en laat de heilige Geest ons helpen om uw Zoon na te volgen in
zijn trouw en barmhartigheid, zodat wij innerlijke vrede vinden en de Vader
verheerlijken. Door Christus onze Heer. Amen
(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
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aanwezigheid ons doet oplichten. Verhoor daartoe dan ons
gebed en geef ons wat wij hiervoor nodig hebben om h een te
komen.Door Christus onze Heer. Amen
E u c h a r i s t i s c h e l i t u r g i e . . . . . ( Tafel Dienst)
Tafellied:Zingt God de Heer de Almachtige Koning
Zingt God de Heer,
De almachtige Koning ter ere;
Hij zal zijn volk als een herder
in liefde regeren.
Laat ons tezaam eren 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.
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de
almachtige vader.
A. 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
V. Heer, aanvaard wat wij U aanbieden, dit brood en deze wijn waarvoor wij uw naam
aanroepen. Dan zal geheel ons leven een blijvende gave zijn voor U. Door Christus, onze
Heer.
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Prefatie: Van het mysterie van de heilige Drie-eenheid
V:
De Heer zal bij u zijn.
A:
De Heer zal u bewaren.
V:
Verheft uw hart.
A:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A:
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. Met uw
veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij
weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de
heilige Geest. En wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie
personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige Drievuldigheid, Gij één van
hart, één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden U de cherubs voor uw
troon, de serafijnen, zij roepen dag aan dag als uit één mond: Heilig, 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.
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 1
V. 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 tot west moet door een zuivere offergave hulde worden
gebracht aan uw Naam.
(Samen) 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
zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
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
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dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen
om Mij te gedenken.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
♫: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij
verrezen zijt.
V. 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 et Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
(Francois) 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; samen met uw apostelen en martelaren, 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
N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
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. Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht,
durven wij zeggen:
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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.
VREDESWENS
V. 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.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede of Wenst elkaar de vrede
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. Liefdevolle God, uw liefde voor mensen heeft ons Jezus gegeven. En Jezus heeft ons
getoond, waartoe liefde in staat is. Uit liefde wilde Hij bij ons blijven en gaf ons tekenen
van zijn blijvende aanwezigheid aan hen, die in zijn naam eensgezind eten van brood en
drinken van wijn. Dat is ook nu nog voor ons de mogelijkheid Hem zelf in ons midden te
hebben.
Gelukkig daarom wij, die genodigd zijn aan die maaltijd van li efde, want zie: Dit is 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.Lamb God:
Communie:
Communielied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.
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Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.
Gebed na de communie
V. Heer, onze God, Gij hebt het offer uit onze handen aanvaard.
Wij hebben uw gaven genuttigd. Wij keren nu terug naar het leven van alledag en vragen
U: leer ons het kleine en het grote verrichten in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Mededelingen: (Frans)
Zegenbede:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe zegenen: de Vader, de Zoon en + de
Helilige Geest.
A. Amen.
V. Gaat allen heen in vrede.
A. Wij danken God.
Slotlied: God die ons heeft voorzien
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam
Die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op Zijn Zoon
Die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is
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wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
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