Woensdag 27 mei 2020
Zevende week van Pasen

wit

OPENINGSLIED: 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.
Inleiding/groeten
Vandaag, woensdag na Hemelvaart, blijft Jezus bidden voor zijn apostelen en dus voor
ons. Hij wist dat het voor hen en dus voor ons niet gemakkelijk zou zijn. Er waren veel
mensen die hen naar het leven stonden. Daarnaast was er ook gevaar van binnenuit dat
hen kon bedreigen: mensen die de leer van Jezus naar hun eigen hand probeerden te
zetten. Maar de leerlingen mochten zich beschermd weten door God zelf.
We bidden vandaag dat God de wereld mag beschermen tegen het kwaad. Zoals Jezus
bad, mogen wij als gelovigen en alle volken in de naam van God blijven en zijn warmte
en beschermende hand voelen in onze dagelijkse strijd in het leven.
We bidden met name voor gelovigen die moeilijke tijden doormaken om hun geloof te
uiten dat ze sterk zullen staan en nooit teleurgesteld zullen zijn in hun aanbidding van
God.
Laten we God vragen om ontferming.
Genadig en liefdevol bent U, Heer,
eindeloos is uw geduld en groot uw trouw.
HEER, ONTFERM U.
U bent een steun voor ieder die struikelt,
verslagenen richt U weer op.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Die U aanroepen bent U nabij,
wie U liefheeft houdt U in leven.
HEER, ONTFERM U.

Gebed

God,
Gij beschermt al wat leeft
en omvat het in uw licht.
Wij hoeven niet bang te zijn,
want wij mogen ons aan U toevertrouwen.
Wij bidden U: kom in ons midden,
doe ons opengaan voor uw Woord
dat spreekt van uw liefde, uw waarheid.
Dat vragen wij U omwille van Jezus, uw Zoon,
die leeft met U en de Geest in eeuwigheid.
Amen.

Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 20,28-38 -Elly
Paulus zei tot de oversten van de kerk van Efeze:
`Zorg voor uzelf en voor de hele kudde
waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld;
u bent de opzieners van Gods gemeente,
die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen,
die de kudde niet zullen ontzien.
Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid
verdraaien
om de leerlingen voor zich te winnen.
Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang
dag
en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven.
Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade,
dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal
schenken
aan allen die hem toebehoren.
Geld of kleding heb ik van niemand verlangd;
u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud
en dat van mijn metgezellen.
In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet
steunen,
indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft:
"Geven maakt gelukkiger dan ontvangen."'
Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om
te bidden.
Niemand kon zijn tranen bedwingen.
Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem.
Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had
dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar
het schip. Woord van de Heer
TUSSENZANG: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 voorbijging werd het licht.
Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"hiertoe ben Ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis."
En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange weg van onze tijd
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 17,11b-19-Cyril
Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
`Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,
de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één
zijn.
Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt,
bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan
behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.
Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik heb hun uw woord gegeven.
De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen,
zoals ook ik niet bij de wereld hoor.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen,
maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb mij geheiligd omwille van hen,
zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
OVERWEGING/moment van stilte
Voorbede(Francois)
Goede en betrouwbare God,
door Jezus hebben wij uw liefde voor de mensen leren kennen.
Wij bidden U vol vertrouwen:
• om veiligheid en vrede voor alle mensen
die leven in gebieden waar oorlog en onderdrukking heerst;
dat er uitzicht mag komen op verbetering van hun situatie...
• om verdraagzaamheid tussen mensen van verschillende religies,
om begrip en respect voor elkaars standpunten;
dat het zoeken naar eenheid hen met elkaar mag verbinden...
• om toegewijde inzet voor de verkondiging van uw evangelie, om
licht en vreugde, liefde en verbondenheid in onze wereld; dat ieder
mens met heel zijn hart daaraan mag bijdragen...
Eigen intenties.....
God,
verhoor al onze gebeden
en maak ons tot mensen
die oprecht leven vanuit uw Woord,
zoals Jezus dat gedaan heeft,

uw Zoon, die met U leeft in eeuwigheid.
Amen.
TAFELLIED:HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het zoete brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Een oogst uit kostbaar gaarden,
de wijn die het hart verblijdt,
de vrucht van hemel en aarde,
een voorsmaak van eeuwigheid.
De wijn die de geest betekent
van een nieuw mensenverbond,
de beker die ons zegent —
de Naam van mond tot mond.
Eucharistische liturgie
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
Door God, de almachtige Vader.
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
God,
Gij geeft ons voedsel voor lichaam en ziel.
Dankbaar brengen wij U deze gaven
en wij bidden: neem ze van ons aan,
want met dit brood en deze wijn
gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Geef dat het delen in zijn maaltijd
ons dichter mag brengen bij U en bij elkaar.
Dat vragen wij U in de naam van Hem
die ons naar U is voorgegaan,
Jezus Christus, onze verrezen Heer.
Amen.
Prefatie: III van Pasen -De Heer zal bij u zijn...verheft uw hart...brengen we dank aan de
Heer onze God
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.

Hij houdt nooit op zich geheel en al voor ons te geven,
Hij spreekt voor ons bij U ten beste, voor altijd.
Zijn offer is volbracht,
Hij sterft niet meer,
Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft.
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...(zingen)
(Eucharistisch gebed XII-a)
(Urbanus)Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op
weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens
op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het
breken van het brood.
(samen)Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze
wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn Lichaam en zijn
Bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maal¬tijd brood en sprak tot U het
dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN
EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN
WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn
leerlingen en sprak:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BE¬KER 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.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij
verkondigen de liefde die Gij ons be¬toont. Uw Zoon is door het lijden en de dood
gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijk¬heid. Zie met
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en
begaanbaar zij.
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die Jezus,
uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en met
vreugde onze wegen gaan, toene¬mend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door
onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met
onze bisschop N.Johannes en paus Franciscus.
(Cyril)Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt
ge¬kend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt,

neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van
onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijk¬heid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en
Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn,
dank¬baar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, 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.
Laten we bidden..... Onze Vader:
Vredeswens
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
De vrede des Heren zij met u......wenst elkaar de vrede
♫ Lam Gods:
Uitnodiging tot communie:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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 Goede en trouwe God,
bij U mogen wij ons geborgen weten
want Gij zorgt voor ons, elke dag weer.
Daarvoor danken wij U en bidden:
bescherm ons tegen alle gevaren
die ons bedreigen op onze levensweg.
Houd ons bijeen, laat ons wonen in uw liefde
en breng ons eens thuis bij U door Hem
die ons uw waarheid heeft geopenbaard:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Pr. De Heer zal bij u zijn......
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Wegzending
Pr Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia x3
A Wij danken God.
SLOTLIED:HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICHT
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. refr.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. refr.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr.

