Woensdag 2 juni 2021
Negende week door het jaar
Opstanding

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.........
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia
Want Jezus onze Koning groot, alleluia,
verrees in glorie van de dood, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia,
de schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia,
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia,
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia,
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gelooft u in de opstanding van de doden? Al in Jezus' tijd
was daar discussie over. Het is ook niet eenvoudig te
begrijpen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen: mensen
die in levenden lijve terugkeren, alsof ze even weg geweest
zijn? Wanneer de Sadduceeën Jezus de kwestie
voorleggen, zegt Hij dat wanneer de doden opstaan ze
zullen zijn als engelen. Opstanding bestaat voor wie erkent
dat Gods macht over de dood heen reikt, Gods daden
indachtig is en de doden in herinnering houdt.
Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,
verbergt U uw gelaat voor mij? HEER, ONTFERM U.
Zie naar mij om en antwoord mij.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Op uw liefde vertrouw ik, mijn hart zal juichen
om uw redding. HEER, ONTFERM U.
Gebed:
God van levenden, nadat uw Zoon tot U is weergekeerd,
heeft Hij de Geest tot ons gezonden
om ons te troosten en te helpen.
Mag deze Geest de herinnering
aan uw Zoon en zijn dienstbaarheid levend houden
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alsof Hij nog altijd onder ons verblijft.
Laat uw Woord ons begeesteren
omwille van de opgestane Heer,
vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit het boek Tobit 3,1-10a16-17
Overmand door verdriet barstte Tobit in tranen uit, en
snikkend bad hij: `Heer, u bent rechtvaardig,
alles wat u doet is rechtvaardig.
Al uw daden getuigen van uw barmhartigheid en trouw.
U bent rechter van de wereld.
Vergeet mij toch niet en vestig uw blik op mij, Heer,
en straf mij niet voor mijn zonden en mijn onbezonnen
daden, noch voor die van mijn voorouders.
Ze hebben tegen u gezondigd en uw geboden niet in
acht genomen. Daarom hebt u ons prijsgegeven aan
plundering, ballingschap en dood, en worden we bespot,
belasterd en beledigd door alle volken, waaronder we
zijn verstrooid.
Ja, uw oordeel over mij is rechtvaardig, want ik heb
gezondigd. We hebben uw geboden niet in acht
genomen en zijn u niet trouw gebleven. Doe daarom met
mij wat u wilt, gebied toch dat mijn levensadem wordt
teruggenomen. Dan word ik tenminste verlost van dit
aardse bestaan en verga ik tot stof. Ik kan maar beter
sterven dan dat ik nog langer moet leven,
want de leugenachtige verwijten die ik heb moeten
aanhoren, hebben me diep gegriefd.
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Ach Heer, gebied toch dat ik van deze ellende word
bevrijd en laat me naar mijn eeuwige rustplaats gaan.
Wend uw blik niet van me af, Heer, want het is beter dat
ik sterf dan dat ik in ellende moet leven en me vals moet
laten beschuldigen.'
Diezelfde dag werd Sara, de dochter van Raguel uit
Ekbatana in Medië, door een van de slavinnen van haar
vader beledigd. Sara was al aan zeven mannen ten
huwelijk gegeven, maar de boze geest Asmodeüs had ze
allemaal in de huwelijksnacht gedood, nog voordat ze —
zoals gebruikelijk is in de huwelijksnacht — gemeenschap
met haar hadden gehad. De slavin wierp haar voor de
voeten: 'U vermoordt al uw echtgenoten. Aan maar liefst
zeven mannen bent u al uitgehuwelijkt, maar van niet
één draagt u de naam.
Moet u óns mishandelen omdat uw echtgenoten zijn
gestorven? Ga ze liever achterna, dan wordt ons
tenminste voor altijd een kind van u bespaard.'
Huilend van verdriet vluchtte Sara naar de
bovenverdieping van haar vaders huis. Ze wilde zich daar
verhangen, maar kwam tot bezinning en dacht:
Ze zullen tegen mijn vader zeggen: 'Je enige kind, je
dochter van wie je zoveel hield, heeft zich van ellende
verhangen.'
Wat een schande zal dat voor hem zijn op zijn oude dag.
Hij zal nog van verdriet sterven. Nee, dat kan ik hem niet
aandoen. Ik mag me niet verhangen. Het is beter dat ik
de Heer vraag of hij me wil laten sterven; dan hoef ik
nooit meer van die valse beschuldigingen aan te horen.
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Ze ging naar het raam, hief haar handen omhoog en bad:
`Geprezen bent u, barmhartige God, uw naam zij voor
eeuwig en altijd geprezen.
Laat heel uw schepping u tot in eeuwigheid prijzen.
De gebeden van Tobit en Sara vonden op hetzelfde
moment gehoor voor de troon van God.
Hij stuurde de engel Rafaël om hen beiden te genezen.
GOD HEEFT HET EERSTE WOORD
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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Evangelie volgens Marcus 12,18-27
Er kwamen enkele sadduceeën naar Jezus toe;
volgens de sadduceeën 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 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 laatst van
allen 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:
"Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de
God van Jakob"? Hij is geen God
van doden, maar van levenden; u
dwaalt vreselijk!'
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Voorbede
Allerhoogste God,
wend uw blik niet van ons af en vergeet ons niet,
nu wij tot U bidden:
•
voor mensen die niet geloven in
verrijzenis en nieuw leven,
maar enkel in de macht van wetenschap en techniek;
dat ze U mogen ervaren als de God van levenden...
•

voor allen die op U hun hoop hebben
gesteld en vertrouwen dat ze zullen voortleven bij U;
dat ze U mogen ervaren als de God die opricht...
•

voor mensen die geloven in uw
Geestkracht en al in onze dagen mensen doen opstaan;
dat ze U mogen ervaren als de God die nabij is...
God, U laat mensen niet achter in de dood,
maar wekt hen op tot eeuwig leven.
Houd uw dienstknecht Jezus in onze herinnering.
Hij is ons door de dood naar U voorgegaan
en leeft in eenheid met U tot in eeuwigheid. Amen.
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.
7

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.
Gebed over de gaven
Barmhartige God,
U roept ons samen rond deze tafel
om met brood en wijn te gedenken
dat uw Zoon zijn leven heeft gegeven
en is opgestaan tot heil van de wereld.
Mogen deze gaven ons sterken
om zijn weg te gaan ten einde toe,
vol geloof en vertrouwen.
Geef dat U ook ons eens, door lijden en dood heen
zult oprichten om te leven,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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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 van leven,
wij danken U, dat U Uzelf bekend hebt gemaakt
als de God van Abraham, Isaac en Jacob,
een God van levenden en niet van doden.
Wij danken U ervoor, dat U in Jezus Uw Zoon hoop en
vertrouwen hebt gebracht in het leven van mensen.
Wij danken U, dat wij, geschapen naar Uw beeld en
gelijkenis in Jezus uitzicht hebben gekregen op leven, dat
verder gaat dan de grenzen van onze blik.
Wij danken U, dat Jezus in een discussie
met absurde voorbeelden een lijn wist aan te geven,
waar mensen over na konden denken.
Uit dankbaarheid zeggen wij U daarom: Heilig, …

Eucharistisch gebed V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor
het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw
goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
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Onze last maakte Hij tot de Zijne,
zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij
van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige
Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en
aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren , totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,
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aan onze bisschop Johannes., en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, 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
Onze Vader
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,
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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.
Vredesgebed:
Gij, God van leven, U bent de God van het Verbond,
gesloten met mensen,
een verbond, dat alle grenzen overschrijdt.
U hebt aangegeven, dat U niet een god bent voor
de korte en voorbijgaande tijd van een mensenleven.
U bent de God, die het geluk wil van mensen
voor hier en nu en voor het oneindige later.
Maak ons in Uw hand gereed ingezet te worden
voor het Rijk dat komen gaat en al komende is,
een Rijk voor tijd en eeuwigheid,
een rijk dat een rijk van vrede wil zijn.
En moge vrede van dit Rijk ook uw deel zijn,
hier en nu al.
Uitnodiging tot Communie:
Jezus Christus wist altijd mensen rond zich te verzamelen.
Op het laatst van zijn leven nam Hij zelf het initiatief en
nodigde hén uit die Hem nabij waren.
Deze nabijen werden genodigd met Jezus brood en wijn te
delen. In Jezus kwam het tot een delen
van leven van tijd en eeuwigheid. Gelukkig daarom wij, dat
wij genodigd zijn Hem nabij te zijn in dit gastmaal, want zie
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Huwelijkslied: GvL. 443
God, die in het begin
de aarde naar Zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn,
Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.
2. Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens,
ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
één lichaam en één geest.
3. Zoals ten einde toe
de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan
en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn
in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn,
en dit geheim is groot.

Slotgebed
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God van levenden,
alleen in en door U is opstanding mogelijk.
Door de tekenen van brood en wijn,
die wij met elkaar mochten delen,
hebt U ons doen proeven van het leven bij U.
Wij danken U daarvoor en bidden:
versterk ons geloof in uw verrezen Zoon
en het vertrouwen dat ook wij zullen opstaan
uit kracht van uw Geest, die met ons blijft,
vandaag en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Zegen:
Wij waren samen in Jezus naam
en hebben samen bizarre verhalen gehoord
uit een ver verleden.
Uit de reactie van Jezus hebben we toch begrepen
dat het ging om iets wezenlijks;
het geloof of niet in leven van nu en van altijd.
Moge ons bidden en
ons samenzijn in Jezus’ naam ons bijstaan,
wanneer de vraag, die toch nog regelmatig
bij ons zal opkomen, ons in verwarring dreigt te brengen.
Moge de God van leven zonder einde ons zegenen:
de Vader,….

GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer
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God roept de mens in ied're tijd
en spreekt tot hem van eeuwigheid;
Hij geeft niet om vrijblijvendheid,
maar vraagt zichzelf te geven.
Te horen naar wat Hij zegt
Zijn woord in ieders hart gelegd,
tezamen een taal die zegt
dat liefde staat voor delen.
Wie oren om te horen heeft
en handen om te geven heeft,
wie liefde voor het leven heeft
kan delen met elk ander.
Al werkend aan wat God wil
wordt ieder mens een beetje stil
en ziet door een nieuwe bril
het leven als geen ander.
Niet ieder die het roepen hoort,
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd.
Gods Zoon bracht ons een helder woord
dat zelfs een kind kan horen.
Al lopend aan Jezus' hand
krijgt duisternis een lichte kant,
wordt zichtbaar een hoop die brandt:
Gods vrede zal daar gloren!
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