Woensdag 6 mei 2020
Vierde week van Pasen
Het licht tegemoet
ALS TUSSEN LICHT EN DONKER..... no. 578
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht
De Coronacrisis, dat virus
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

wit

0 hemellichaam, Jezus
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren, l
eer ons uw toekomst aan!
Het werk voor de opbouw van de kerk is geen
voltooid verleden tijd. Tot op de dag van vandaag
zetten vele mensen zich in voor het geloof. Wij
zullen in de eerste lezing horen, hoe Paulus en
Barnabas dat deden.
Maar denken we ook aan de voorgangers, priesters
en leken, in onze parochies, de vele vrijwilligers en
alle ouders die hun kinderen het geloof voorleven.
Ook denken we aan de parochianen die met hun
gebed de kerk dragen. Op deze dag bidden we God
om zegen over al het werk omwille van de toekomst
van het geloof in onze omgeving.
Waarom? Omdat wij ervan overtuigd zijn, dat het
geloof een levenswijze aanbeveelt, welke het leven
van de mensen menselijker maakt.
Er zijn veel dingen die we zeker weten, bijvoorbeeld dat
het vandaag woensdag 6 mei is. Ook weten we dat we
ooit geboren zijn en eens zullen sterven. Maar er zijn ook
dingen die we niet weten. Juist op onze belangrijkste
levensvragen krijgen we vaak geen antwoord. Dit kan ons
onzeker maken en ons vertrouwen ondermijnen. Jezus

zegt ons, dat als we in Hem geloven en zijn woorden
aanvaarden, we de duisternis achter ons laten en het
licht tegemoet leven. Hij is er immers om de wereld te
redden. Mochten we daaraan getwijfeld hebben of
daaraan twijfelen in deze crisistijd, laten we dan vragen
om ontferming:
U roep ik aan, Heer, houd U niet doof. Hoor
mijn gebed als ik U roep om hulp. HEER,
ONTFERM U. Zie mij niet aan voor
kwaadwillend, voor iemand die opzettelijk
onrecht doet. CHRISTUS, ONTFERM U. Red mij
en allen die U toebehoren, wees onze herder
voor altijd en eeuwig. HEER, ONTFERM U.
AANBIDT EN DANKT
Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.

Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.
Gebed
Eeuwige God, U die als een herder ons uw wegen wijst
en ons opzoekt als wij dreigen te verdwalen,
wij bidden U: open voor ons de Schrift
en laat ons vertrouwen op uw stem.
Versterk in ons het geloof
dat uw Woord ons redt uit de duisternis
en dat uw Zoon ons als een licht tegemoetkomt,
vandaag en tot het einde van de dagen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen
12,24-13,5a
Het woord van God verspreidde zich en vond steeds
meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit
Jeruzalem na daar hun gift overhandigd te hebben.
Ze namen Johannes Marcus met zich mee.
Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en
leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd
genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend
van de tetrarch Herodes, en Saulus.
Op een dag, toen ze aan het vasten waren
en een gebedsdienst hielden voor de Heer,
zei de heilige Geest tegen hen:
`Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak
die ik hun heb toebedeeld.'

Nadat ze gevast en gebeden hadden,
legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de
heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar
per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis.
Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen
van de Joden.
Tussenzang:
DOOR DE WERELD GAAT EEN WOORD. no 431
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Evangelie volgens Johannes 12,44-50
Jezus had luid en duidelijk gezegd:
`Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die
mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij
gezonden heeft.
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen,
opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de
duisternis is.
Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal
ik niet over hem oordelen.
Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te
oordelen, maar om de wereld te redden.

Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al
een rechter: alles wat ik gezegd heb
zal op de laatste dag over hem oordelen.
Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die
mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest
zeggen en hoe ik moest spreken.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Alles wat ik zeg,
zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.'
Voorbede
Eeuwige God,
in het geloof dat uw licht ons tegemoetkomt, bidden wij
U:
•

voor mensen die nergens waarde aan

hechten,
voor hen die geen oog hebben voor het goede; dat zij de
schoonheid van het leven mogen ontdekken. Laat ons
bidden..
•

voor mensen die werk maken van hun

geloof,
voor hen die leven in en vanuit uw Geest; dat hun
handelwijze mag inspireren tot navolging. Laat ons
bidden..
•

voor kerken en geloofsgemeenschappen,
hier en overal ter wereld; dat zij plaatsen zijn van gebed
en goede werken, dat zij zich bewust zijn van hun
goddelijke opdracht. Laat ons bidden...

•

voor hen die overleden zijn of ernstig ziek
geworden zijn door het Coronavirus. Voor hun families en
voor hen die in de zorg zich zo buitengewoon hebben
ingezet. Voor hen die bezoek moeten missen en voor hen
die niet meer op bezoek mogen gaan. Dat zij de nodige
sterkte, levensmoed en troost mogen vinden.
Laat ons bidden...
God, uw licht straalt in onze wereld.
Verhoor onze gebeden
en help ons om ons vertrouwen te stellen op U.
Dat bidden wij U op deze dag
en alle dagen van ons leven.
Amen.
Tafellied: EET EN DRINKT
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw dade

Gebed over de gaven
Eeuwige God, U die ons beziet met liefde
en oordeelt met mildheid,
U hebt ons uw Zoon gezonden,
opdat wij U, door Hem, leren kennen.
Aanvaard, zo bidden wij, onze dank
en kom ons tegemoet in deze gaven
waarin uw Zoon aanwezig is
als het licht in onze wereld.
Dat bidden wij U op deze dag
en tot het einde van de dagen.
Amen.
Prefatie:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
God, bron van vreugde,
heel de geschiedenis door zijn steeds weer mensen
zo enthousiast geraakt over Uw Boodschap,
dat ze die niet voor zich konden houden.
We zijn dankbaar, dat de Handelingen van de Apostelen
laten zien, hoe toegewijd Paulus en Barnabas zich inzette
voor de Blijde Boodschap.
Jezus heeft zijn volgelingen enthousiast gemaakt en
hen in hun enthousiasme uitgestuurd

om de Blijde Boodschap te verkondigen aan alle volken.
Als teken van instemming met de boodschap,
leefden mensen ernaar en lieten zich dopen in Uw Naam,
in U als liefde van Vader, Zoon en H. Geest.
Uit dankbaarheid voor allen, die doorgaan met te
getuigen
van Uw Blijde Boodschap, zeggen wij: Heilig.
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij
met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de
dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft
gevonden. Menigmaal- hebt Gij aan de mensen een
verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten,
gesproken over hun heil in de verte.
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij
toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren
Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden
door de heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft
Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet
in de zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap
gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating
gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich

aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle
sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw
bestaan. En opdat wij niet meer voor onszelf zouden
leven maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd en
tot uw rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege,
Vader, de heilige Geest om zijn werk deze wereld te
voltooien: onze heiligmaking ten einde toe.
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbondmet-ons voor altijd.
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het
uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam
Hij het brood, brak het, en zegende U, 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.
Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de
woorden:
Neemt deze beker en drink 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.
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven
en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien
vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid.
Wij brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een
gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de
wereld.
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer,
dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen
genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker
drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden
verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande,
tot uw lof en eer.
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit
offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze
paus Franciscus, voor onze bisschop Johannes, voor de
bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en
diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor
heel het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht
hart zoeken.

Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn
gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige
gezindheid door U alleen was gekend.
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij
de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met
de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk,
waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en
dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus onze
Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren,
nu en altijd.
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…
Vredesgebed:
God, bron van vreugde,
mensen die Uw liefde kennen, weten dat die niet
uitnodigt tot haat en nijd, tot moord en oorlog.
Uw liefde nodigt uit er te zijn voor elkaar, zoals het
verzorgend personeel in de ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen. Uw liefde nodigt uit, creatief te
zoeken naar wegen omer te zijn voor de anderen in deze
corona crisistijd bv.
Wij bidden, dat de ware betekenis
van Uw liefde voor de mensheid tot uiting mag komen
ook in moeilijke omstandigheden,

in het omgaan met elkaar van ons, mensen, van welke
taal, cultuur, godsdienst we ook zijn.
Want voor U kan liefde maar één ding betekenen:
U bent de God van alle mensen,
de God die alle mensen liefheeft en
die ons maakt tot broeders en zusters van elkaar.
Mogen we daarnaar leven, dan
kunnen ook wij vreugdeboden worden,
boden van vreugde, geluk en vrede.
Moge Gods liefde als Vader, Zoon en Geest
de vrede met u allen doen zijn.
Lam Gods…
Uitnodiging tot communie:
Wij zijn hier samen rond de tafel op uitnodiging van
Jezus.
Hij nodigt ons uit, omdat Hij ons steeds weer opnieuw
duidelijk wil maken, dat Hij als lichaam en bloed
onder ons wil zijn.
Moge zijn aanwezigheid
onder de tekenen van brood en wijn
ons sterken in ons beleven van
zijn Boodschap als Blijde Boodschap,
en laat ons er, als Paulus en Barnabas
getuigen van zijn in ons doen en laten.
Gelukkig zijn wij met dit samenkomen,
want zie: Dit is...

Communielied: EET VAN HET BROOD
mel. Zomaar een dak
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.

Slotgebed
Eeuwige God,
uw Zoon Jezus roept ons op te geloven in Hem
en te luisteren naar uw Woord.
Help ons uw licht te ontwaren
door alle duisternis om ons heen.
Geef dat wij mensen zijn met een diep geloof
en een vast vertrouwen in U.
Dat bidden wij U door Hem
die de Redder van de wereld is:
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Zegenbede:
De boodschap van vandaag was duidelijk:
Wij worden opgeroepen vreugde- en
vredesbode te zijn, getuigen, als Paulus en Barnabas,
van de Blijde Boodschap
“Gaat dus heen en maakt alle volken tot mijn leerlingen,
in de Naam van de Vader, ….

Slotlied: 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!

