DE VIERING VAN WOENSDAG 3 JUNI 2020, NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR A. (groen)
HET THEMA: EEN GOD VAN LEVENDEN
♫ OPENINGSLID: EEN MENS TE ZIJN OP AARDE
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
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BEGROETING EN INLEIDING
Op zondag al hebben wij Pinksteren gevierd. Jezus heeft niet alleen aan zijn apostelen de
Heilige Geest gestuurd maar ook aan ons om ons te steunen in onze geloof in God. Met de
viering van Pinksteren, zijn we nu gekomen aan de einde van de Paastijd. En gezien we
Pinksteren al gevierd hebben, beginnen wij de negende week door het jaar A. Vandaag
leren de lezingen ons over onze geloof in de verrijzenis. Maar om er voor te zorgen, dat
iedereen het idee van Jezus over de verrijzenis kan begrijpen en goed kan volgen, moet
hem of haar de schriften bekend gemaakt worden, opdat zij de kracht van God in hen
voelen werken. Het is als spreken over iets onmogelijks: geloven in de verrijzenis. Waar alle
aardse leven gedoemd is om in de dood te verdwijnen, vertrouwen christenen op
opstanding en onvergankelijkheid. Om het met de regels van een bekend lied te zeggen, ze
geloven in `zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis'. Ze vertrouwen
op Gods kracht, die sterker is dan de dood. Voor dit vertrouwen hebben ze een goede
reden, die ons vanuit de Schriften al eeuwen verkondigd wordt: onze God is geen God van
doden, maar een God van levenden.
BOETEACT: Vragen We God om ontferming
Heer, hoor mij als ik spreek, luister als ik roep om hulp. HEER, ONTFERM U.
Door uw genade mag ik binnengaan in uw huis. CHRISTUS, ONTFERM U.
Leid mij met uw rechtvaardigheid, baan mij een weg naar U toe. HEER, ONTFERM U.
Pr: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons
geleiden tot het eeuwig leven. Amen
COLLECTA-GEBED
Eeuwige, levende God en Schepper, deze wereld vertelt ons een verhaal van leed en
verdriet, van geweld en dood. Maak ons open voor uw Woord, dat getuigt van leven,
vreugde en toekomst. Dat vragen wij U in vertrouwen op Hem die de dood van zijn kracht
heeft beroofd en die nu bij U leeft in alle eeuwigheid, Jezus, uw Zoon en onze broeder.
Amen.
(Rien) Eerste lezing: uit de tweede brief van Paulus aan Timotetis 1,1-3.6-12
Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te
verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timoteus, mijn geliefd kind.
Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!
Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als
mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend
te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet
een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, Iiefde en bezonnenheid.
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die
2

omwille van hem gevangenzit, maar deel in het Iijden voor het evangelie, met de kracht die
God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige tack, niet op grond van
onze laden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor
alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder
Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft
doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en Ieraar;
daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn
vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is
toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.
WOORD VAN DE HEER……….WIJ DANKEN GOD
♫ TUSSENLIED: GROOT IS DE GOD
Groot is de God, die vol verwachting
mensen zijn aarde toevertrouwt.
Groot is de God, die oppermachtig
zo op de kleine mensen bouwt.
Groot is de mens die doet wat God noemt:
wie voor zijn schepping zorgt
leeft als een ware vorst.
God stelt zijn eer in onze hoogheid,
alles legt Hij in onze hand.
Zijn naam moet luisterrijk en groot zijn
in wat de mens als koning kan.
Wie zich ontfermt, Gods werk beschermt,
wie goede herder is,
komt stralend aan het licht.
Wat doet de mens in den beginne:
Adam geeft aan het dier een naam.
Hij wil zich aan Gods wereld binden,
hij brengt de lieve vrede aan.
Laten ook wij een herder zijn,
de wereld is in nood,
God stelt op ons zijn hoop.
(Francois) Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Marcus 12,18-27
Er kwamen enkele sadduceeen naar Jezus toe; volgens de sadduceeen is er geen
opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende
voorgeschreven: "Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet
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zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer." Er waren
eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; de tweede
nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net
zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het Iaatst van alien stierf de vrouw. Wiens
vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze
immers met haar getrouwd geweest.' Jezus antwoordde: `Dwaalt u niet? U kent blijkbaar
de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood
opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de
hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het
gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: "1k ben de God van
Abraham, de God van lsaak en de God van Jakob"? Hij is geen God van doden, maar van
levenden; u dwaalt vreselijk!' WOORD VAN DE HEER……….WIJ DANKEN GOD
♫ ACCLAMATIE NA DE EVANGELIE: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
HOMILIE: STILTE
VOORBEDE: (Elly)
Machtige God, Heer van alle leven, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij U. In dit
vertrouwen bidden wij U:
• Voor alien die opkomen voor vrede en gerechtigheid, voor wie geloven in
verandering ten goede, in een betere wereld voor alien; sterk in hen het vertrouwen
dat U een God van levenden bent... Laat ons bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
• Voor alien die zich inzetten voor de heelheid van uw schepping, voor wie respectvol
en behoedzaam omgaan met de rijkdom van de natuur; Iaat aan hen zien dat U een
God bent die omziet naar deze aarde.., Laat ons bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
• Voor alien die in woord en daad het evangelie van uw Zoon Jezus uitdragen, voor wie
geloven in opstanding uit verdrukking, lijden en dood; toon hun de wondere werken
van uw hand... Laat ons bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Nu bidden wij voor onze eigen intenties waarmee we naar deze kerk gekomen zijn en ook
voor de intensies van onze prochianen….
God, U hebt in uw Zoon Jezus de belofte vervuld van opstanding en eeuwig leven. Wil
luisteren naar onze gebeden en zie om naar uw schepping. Bewaar in ons het vertrouwen
op uw levenwekkende kracht, die ons behoudt door de dood heen. Dat vragen wij U door
Jezus, gestorven en verrezen en levend bij U in alle eeuwigheid. Amen.
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DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT VOOR DE EUCHARISTIE
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt er gezongen:
♫ TAFELLIED: 116 TOT U BEN IK GEZONDEN
Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
"tot u ben ik gezonden."
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
REFREIN: Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan.
Hij gaf aan blinden het gezicht,
De nacht heeft Hij verdreven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het licht.
REFREIN: Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan.
Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis."
REFREIN: Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan.
En alwie Jezus' naam belijdt,
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
REFREIN: Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan.
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de
Amachtige 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:
Eeuwige God, Schepper van al wat bestaat, wij brengen U de gaven van deze wereld, de
gave van ons 'even. Laat het delen in dit brood en deze wijn ons maken tot mensen die
blijven geloven in uw scheppende kracht. Dat vragen wij U in vertrouwen op uw Zoon,
Jezus Christus, die de dood heeft vernietigd en die bij U leeft in alle eeuwigheid. Amen.
PREFATIE
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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 Jezus Christus onze Heer. Gij
hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees
geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze
liefde, naar U die nog verborgen zijt. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met
allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
♫ 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 2
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 dat voor
u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te
gedenken.
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V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
♫ Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des
Heren totdat Hij komt.
(Frans) 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.
(Samen) 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.
(Frans) 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.
(Francois) 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.
(Samen) 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. Later wij nu onze vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
A. 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.
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VREDES WENS:
V. 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.
V. 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 de 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.
♫ COMMUNIELIED: GOD VAN ALLE MENSEN
God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom
God kom in ons midden, kom Jezus kom.
Heer die door uw leven ’t lijden overwon
Wil de vreugde geven, die met Uw dood begon.
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht
SLOTGEBED
Allerhoogste, scheppende God, wij danken U voor uw goede gaven die eeuwig leven geven
aan hen die in U geloven. Sterk ons vertrouwen, bij alle hardheid van het leven. Schenk ons
uw troost, als alles in ellende onder lijkt to gaan. Dat vragen wij U door Hem die de dood
voorgoed versiagen heft en die nu bij U leeft in alle eeuwigheid, Jezus, uw Zoon en onze
broeder. Amen.
WEGZENDING EN ZEGEN
V. De Heer zal bij u zijn
A. De Heer zal u bewaren
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V. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God.
♫ SLOTLIED: DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN
Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen,
warme zon en vriendelijke maan.
U hebt alles welgedaan.
Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.
Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.
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