Woensdag 12 mei 2021

Zesde week van Pasen
wit

Het thema: Recht voor God staan

Openingsritus
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
V. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God,
onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met
u allen.
A. En met uw geest.
Openingslied: O, Reinste der Schepselen
O, reinste der scheps’len, o Moeder en Maagd,
Gij, die in Uw armen het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige beê,
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee;
o sterre der zee, o sterre der zee,
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee.
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Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan,
is ’t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar, o Maria, de storm op Uw beê,
stort hoop ons in ’t harte, o sterre der zee;
o sterre der zee, o sterre der zee,
stort hoop ons in ’t harte, o sterre der zee.
Maria, als Gij onze schreden geleidt,
schenkt Gij ons Uw licht en Uw zegen altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse rêe
en danken U eeuwig, o sterre der zee;
o sterre der zee, o sterre der zee,
en danken U eeuwig, o sterre der zee.
Inleiding:
In gesprek met mensen over geloof hoor je wel eens: 'Ieder
zijn eigen mening, ieder zijn eigen geloof. Och, uiteindelijk
komt het toch allemaal op hetzelfde neer.' Klinkt hier
onverschilligheid in door? is er schroom om kleur te
bekennen? Wie zal het zeggen? Zulke opmerkingen
plaatsen ons wel voor vragen: durven wij te staan voor de
God in wie we geloven? Is onze diepste waarheid ons heilig?
GEBED OM VERGEVING:
Wees mij genadig, Heer, in uw trouw, was mij schoon van
alle schuld. HEER, ONTFERM U.
Wend uw ogen af van mijn zonden, wis uit al wat ik heb
misdaan. CHRISTUS, ONTFERM U.
Schep een zuiver hart in mij, maak mij nieuw, maak mij
standvastig. HEER, ONTFERM U.
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V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
Gebed
God, U die leven geeft, adem en alles, U hebt ons gemaakt
als mensen die zoeken en tasten naar U. In uw Zoon Jezus
hebt U laten zien hoe U met ons verbonden bent. Wij
bidden U: blijf niet ver van ons, richt ons op uw waarheid.
Dat wij in de geest van Jezus mogen ervaren dat wij door
U leven, bewegen en zijn, vandaag en alle dagen die ons
gegeven zijn. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen
17,15.22-18,1
Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en
keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen
Silas en TimoteCis te zeggen dat ze zich zo spoedig
mogelijk bij hem moesten voegen. Paulus richtte zich tot
de leden van de Areopagus en zei: `Atheners, ik heb gezien
hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent.
Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert
nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een
altaar met het opschrift: "Aan de onbekende god". Wat u
vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.
De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft,
hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door
mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet
bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij
nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al
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het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele
mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft
verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld
en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het
was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al
tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van
niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij,
bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen
dichters hebben gezegd: "Uit hem komen ook wij voort."
Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet
denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud
of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door
mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd
waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de
mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij
heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een
rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen
door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het
bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door
hem uit de dood te doen opstaan.' Toen ze hoorden van
een opstanding van de doden dreven sommigen daar de
spot mee, terwijl anderen zeiden: `Daarover moet u ons
een andere keer nog maar eens vertellen.' Zo vertrok
Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem
aan en aanvaardden het geloof, onder wie ook een
Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en
nog een aantal anderen. Na deze gebeurtenissen verliet
hij Athene en ging naar Korinte.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
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Tussenlied: Heer onze Heer hoe zijt gij aanwezig
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Alleluja. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord
onderhouden: Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen
tot hem komen. Alleluja.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 16,12-15
Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tegen zijn
leerlingen: `Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar
jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de
waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar
de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken,
maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken
wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van
mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is
van mii — daarom heb ik aezead dat hij alles wat hij
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jullie bekend zal maken, van mij heeft’. Woord van de
Heer. - Wij danken God.
Homilie:
Voorbede: (Heer onze God wij bidden u verhoor ons)
God, Heer van hemel en aarde, U bent ons verborgen en
toch nabij. Zie ons hier voor U staan nu wij tot U
bidden:
voor mensen die tastenderwijs op zoek zijn naar U; dat zij
op de plaats waar ze wonen en werken uw waarheid
mogen ontdekken. Laat ons bidden…
voor mensen die getuigen van uw scheppende kracht; dat
zij zich zonder schaamte durven onderscheiden en groeien
in waarachtigheid. Laat ons bidden…
voor mensen die opkomen voor waarheid en recht; dat zij
zich, ondanks tegenslag of tegenwerking, laten leiden door
eerlijkheid en volharding. Laat ons bidden…
God, U bent met ons begaan, U laat waarheid in ons
groeien. Wij bidden U: hoor ons bidden en wend ons als
steun toe naar elkaar, vandaag en alle dagen ons gegeven.
Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn worden
naar het altaar gebracht
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Tafellied: U, die mij kent
U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die ik moet zijn.
Hij die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.
U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn,
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
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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
God, U die ons alles geeft wat wij nodig hebben, wij komen
tot U met dit brood en deze wijn, gaven van uw schepping,
werk van onze handen. Aanvaard ze als uiting van onze
dankbaarheid om het leven ons gegeven, om de liefde ons
betoond. Houd ons bijeen, verbonden in Hem die U uit de
doden hebt doen opstaan en die nu bij U leeft in alle
heerlijkheid: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
V.
De Heer zal bij u zijn.
A.
De Heer zal u bewaren.
V.
Verheft uw hart.
A.
Wij zijn met ons hart bij de
Heer.
V.
Brengen wij dank aan de
Heer, onze God
A.
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. Door de
offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis
heeft Hij de oude offers tot voltooiing gebracht,
Hij heeft zichzelf aan U gegeven terwille van ons
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heil, priester, altaar en offerlam tegelijk.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen
die op aarde wonen, vreugde vervult de enge len
in de hemel, de machten en de krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig, heilig, heilig...
Eucharistisch gebed :
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo
bekend met ons dat onze namen staan
geschreven in uw hand. Geen me ns zult Gij
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij
hebt voortgebracht en uit gezonden hebt om
tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken
zijn, om brood te worden voor vandaag en de
vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons
ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U,
dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven
ten eide toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige
Geest, dat zij voor ons worden tot † Lichaam en
Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij
brood in zijn handen, Hij zegende U, Hij brak het
en gaf het aan zijn leerli ngen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS
MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem
aan zijn leerlingen met de woorden: 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.
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.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet
wat lijden is en die de dood heeft gezien, die Gij
hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven
alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven
Zal, uw rechterhand, en tot Hij komt verkondigen
wij Hem door deze levensbeker en door dit brood
dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over
deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat
recht doet om gerechtigheid; m aak leven en
welzijn toch groter en sterker dan oorlog en
dood; en laat ons mensen zijn die woningen
bouwen voor uw stad van vrede; breek het
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht
van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak
haar een in liefde en geloof, te zamen met uw
dienaar N... onze paus, en met onze bisschop N…..
en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd,
de moeder van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze
dank.
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. Bidden wij tot God, onze Vader, met de
woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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 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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Vredeswens
V. 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.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
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 des
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.
V. Het lichaam en het bloed van Christus be waren
ons tot het eeuwig leven, Amen.
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Communie:
Communielied: Lied van vertrouwen
Ga mee met ons,
trek lichtend voor ons
uit naar tijd en land
door U ooit aangeduid.
Leef op in ons,
de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft,
die leeft voorgoed.
Ga mee met ons,
verberg U niet altijd.
Gun ons een flits,
een teken in de tijd,
dat U nog leeft,
nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop
voor de vrede leeft.
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Ga mee met ons,
wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood
aan enkel hier en nu.
Licht op in ons,
wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons
de toekomstmens ten doop.
Slotgebed:
God, wij danken U voor uw Woord en uw Brood,
waarmee U ons kracht geeft voor de weg die voor ons ligt.
Wij bidden U: blijf met ons begaan. Sterk ons in
oprechtheid en geef dat wij altijd blijven getuigen van uw
heilzame aanwezigheid, tegen onverschilligheid en
vervlakking in. Laat ons groeien tot een gemeenschap van
mensen die elkaar gegeven zijn, verbonden in uw Geest,
vandaag en al onze dagen. Amen.
Plechtige slotzegen en Wegzending:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Buigt uw hoofd voor de zegen.
Pr. God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt, moge u de vreugde van
zijn zegen schenken.
A. Amen.
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Pr Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk.
A. Amen.
Pr. Moge u die door geloof en doopsel met de Heer
verrezen zijt, door een heilig leven met Hem verenigd
worden in het hemels vaderland.
A. Amen.
Pr. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige
Geest.
A. Amen.
Pr. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God.
Slotlied:Wees gegroet, o Sterre
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt Uw licht
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
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Als in donk’re luchten wij naar U verzuchten,
laat de wolken heind’en ver
voor U vluchten, Morgenster!
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre.
Op Uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
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