Woensdag 29 april – H. Catharina van Siëna –
maagd en kerklerares – medepatrones van
Europa – feest

Openingslied: VREDE VOOR JOU meL Zomaar een dak
Vrede voor jou hierheen gekomen
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn:
vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein:
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar.
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om, nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.

Inleiding na de begroeting.
Vandaag vieren wij het feest van de heilige Catharina
van Siëna, maagd en kerklerares en sinds oktober 1999
ook medepatrones van Europa.
Catharina werd geboren in 1347 in Siëna, en stierf te
Rome op 33-jarige leeftijd in 1380. Verenigd met de
gekruisigde Heer, werd zij de graankorrel die sterft ten
bate van de Kerk en de wereld. In haar korte leven is zij
van grote betekenis geworden voor de Kerk, in het
bijzonder in haar liefde voor de paus en de vernieuwing
van het religieuze leven. Met de heilige Catharina
kunnen we bidden tot de heilige Geest: “O heilige
Geest, kom in mijn hart, trek het tot U door Uw kracht,
en geef mij de liefde samen met de vrees.
Behoed mij, Christus, voor elke slechte gedachte,
verwarm mij en doe mij ontbranden met Uw tedere
liefde, zodat elk lijden mij licht mag schijnen. Mijn
heilige Vader, mijn goede Heiland, sta mij bij in elke
nood. Christus liefde ! Christus liefde !
Richten wij ons in liefde tot de Heer en vragen wij om
erbarmen om de heilige Mis goed te kunnen gaan
vieren.

Bij U, Heer, zoek ik mij toevlucht, maak mij toch niet
beschaamd. Heer, ontferm U over ons.
Red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij
te hulp. Christus, ontferm U over ons.
Wees de rots waarop ik wonen mag, waarheen ik altijd
vluchten kan. Heer, ontferm U over ons.
Lofzang: 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.
Openingsgebed:
God,
U die ons kent beter dan wie dan ook
en ons doet wandelen in het licht van uw waarheid,
wij bidden U: open ons hart,
maak het ontvankelijk en zacht,
en voed ons met uw Woord,
zodat we weer weten van onze oorsprong:
dat we uw kinderen zijn, door U geliefd.
Dat vragen wij U op voorspraak

van de heilige Catharina van Siëna,
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.
Eerste lezing (1 Joh. 1, 5-2, 2)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden, dit is de boodschap, die wij van Christus
gehoord hebben en aan u doorgeven: God is licht, er is
in Hem geen spoor van duisternis. Als wij beweren deel
te hebben aan zijn leven, terwijl onze wegen duister
zijn, liegen wij met woord en met daad. Maar als wij
wandelen in het licht – zoals Hij zelf is in het licht – dan
hebben wij deel aan elkanders leven, terwijl het bloed
van zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde. Als wij
beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en
woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden
belijden, is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze
zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Maar als
wij zeggen, dat wij geen zonde bedreven hebben,
maken wij Hem tot een leugenaar; dan woont zijn
woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u met de
bedoeling, dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou
iemand zonde bedrijven: wij hebben een voorspreker
bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die
al onze zonden goedmaakt en niet alleen die van ons,
maar die van de hele wereld.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Tussenzang : KOM IN MIJN KLEIN BESTAAN
Kom in mijn klein bestaan,
ga niet mijn deur voorbij.
Breng licht en warmte aan,
maak mij van doodsangst vrij.
Ontdooi mijn binnenkant,
mijn ingevroren geest
en schep een nieuw verband,
zodat mijn ziel geneest.
Kom in mijn kleine droom,
verbreed mijn horizon.
Dat ik niet langer schroom,
te zien naar mensen om.
Genees mijn angst voor pijn,
mijn vrees voor zelfverlies, z
odat ik mens kan zijn
en voor de minsten kies.
Kom in mijn klein geloof
vernieuw mijn fantasie.
Dat ik uw toekomst loof,
steeds nieuwe mensen zie;
zodat ik verder leef
voor vrede mettertijd
en mij uit handen geef
Om uw gerechtigheid.

Alleluia. Geprezen zijt Gij, Vader, Heer van hemel en
aarde, omdat Gij de geheimen van het koninkrijk hebt
geopenbaard aan kinderen. Alleluia.
Evangelie (Mt. 11, 25-30)
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs.
Lof zij u, Christus.
In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van
hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen
gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze
hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het
U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen
gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en
niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de
Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij, die
uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en
verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders
en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn
juk is zacht en mijn last is licht.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Voorbede:
God, U die zich openbaart aan eenvoudige en
onaanzienlijke mensen, op voorspraak van de heilige
Catharina van Siëna bidden wij tot U:
• Voor alle mensen die door anderen met één blik
te licht bevonden worden, die aan de kant
worden geschoven, genegeerd, over het hoofd
gezien; dat zij zich niet laten ontmoedigen en hun
zelfvertrouwen behouden…
• Voor ieder die leeft vanuit uw Woord en opkomt
voor anderen, die een stem geeft aan wie
monddood zijn gemaakt, nieuwe kansen aan
rechtelozen; dat zij mogen ervaren dat hun inzet
niet vergeefs is…
• Voor wie zich uitgeput en moedeloos voelen,
teleurgesteld, verslagen, voor wie gebukt gaan
onder verantwoordelijkheid en zorg; dat zij rust
voor hun ziel mogen vinden bij Jezus, uw Zoon…
God, hoor ons als wij tot U bidden en onthul aan
ons wat U verborgen houdt voor wijzen en
verstandigen. Schenk ons en allen die U lief zijn
uw Woord, opdat wij leven door Jezus Christus,
uw Zoon, die onze Heer en Heiland is in
eeuwigheid. Amen.

Dienst van de Tafel.

Het brood en de wijn
worden naar het altaar
gebracht.

Tafellied: GEDENKEN WIJ
DANKBAAR
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen,
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

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
God, Heer van hemel en aarde,
U die ons leidt met zachte hand
en verlichting schenkt op onze levensweg,
zie ons hier staan met deze gaven,
voortgebracht door uw aarde,
door onze arbeid geworden tot brood en wijn.
Wij bidden U : neem ze van ons aan
als teken van onze bereidheid
om ons het zachte juk van Jezus op te laten leggen,
Hij die uw Zoon is en onze Herder en Heer in
eeuwigheid. Amen

Prefatie II van Pasen
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.
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.
Aan Hem danken de kinderen van het licht
hun geboorte tot eeuwig leven.
Aan Hem danken Gods uitverkorenen
hun toegang tot het Rijk der hemelen.
Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost,
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
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 III-b, met acclamatie 2
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.
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.
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, 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.

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.
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: HOE IS UW NAAM
K.: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Al.: Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
K.: Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.
Al.: Geef ons vandaag een teken van liefde.
K.: Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Al.: Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.
K.: Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.
Al.: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Slotgebed:
God, wij danken U om de liefde die U ons bewijst
in uw Woord en in de tekenen van brood en wijn.
Wij danken U om uw Zoon, Jezus Christus,
die voor ons een toevlucht wil zijn,
een rustpunt voor onze ziel.
Wij bidden U: versterk ons vertrouwen in Hem
en geef dat wij, net als de heilige Catharina van Siëna,
mogen leven als uw geliefde kinderen,
open en ontvankelijk, puur en onvervaard.
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus Christus,
die leeft in uw licht, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
♫Slotlied: Wij zijn tot de vrijheid geroepen.
Wij zijn tot de vrijheid geroepen,
vandaag en vanaf het begin.
Nog steeds ligt de toekomst wijd open
wanneer mettertijd wij geloven:
God geeft aan ons leven zijn zin.
Wij leven hier schouder aan schouder,
door vriendschap en vrede gesterkt.
Door liefde en lijden gelouterd
bestaan wij en blijven wij bouwen
aan ’t lichaam van Christus, de Kerk.

Wij willen Gods oorsprong herkennen
in alles wat rondom ons leeft.
In al wat wij zeggen, doen, denken
mag zichtbaar zijn: God kent geen grenzen,
de wereld weerklinkt van zijn geest.

