Woensdag 19 mei 2021 : Zevende week van Pasen.
Thema: Hij behoedt ons.

Openingslied: DE HEER HEEFT MIJ GEZIEN
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds met stille overmacht.
en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven.
Wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap.
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat.
Zo zult Gij uw beminden overkomen.
Inleiding na de begroeting.
Als kinderen het huis uitgaan, overstelpen hun
ouders hen met goede raadgevingen. Eet je wel
goed? Houd je je huis schoon? En ga zo maar door.
Zo maakt ook Jezus zich zorgen over zijn leerlingen.
Tegelijkertijd heeft Hij er vertrouwen in dat alles
goed zal gaan omdat God hen zal behoeden. Hij bidt
dat zij allen één zijn. In die eenheid mogen ook wij
delen, verbonden met de leerlingen door alle
eeuwen heen.
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Bidden wij vanuit ons Godsvertrouwen om
vergeving en verzoening.
Uit de diepten roep ik tot U, Heer,
hoor naar mijn smekende stem.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Als U zonden blijft gedenken, wie houdt dan stand?
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Met hart en ziel zie ik naar U uit, vol hoop wacht ik
op uw woord. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Openingsgebed:
Eeuwige God,
U wilt alle mensen die uw Zoon volgen
bewaren en behoeden in de wereld.
Wij bidden U: spreek tot ons in dit uur,
raak ons met uw Woord
en ontsteek in ons het vuur van uw Geest.
Laat ons voortgaan op uw weg, dat wij ons geloof
in U vasthouden en uw liefde uitdragen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Eerste lezing : uit de Handelingen van de apostelen
20,28-38
Paulus zei tot de oversten van de kerk van Efeze:
`Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de
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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.
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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. Wij danken God.
Tussenzang: Want mijn Herder is de Heer.
Refrein: Want mijn Herder is de Heer:
nooit zal er mij iets ontbreken.
Mijn herder is de Heer:
het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden,
Hij geeft rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rustige waat’ren
om mijn ziel te verkwikken. Refrein.
Hij leidt mij in het rechte spoor
omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij. Refrein.
Glorie aan den Vader en den Zoon
en den heilige Geest,
die is en die was en die komt,
in de eeuwen der eeuwen. Refrein.
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Tweede lezing: uit het Evangelie volgens
Johannes 17,11b-19
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.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Preek:
Voorbede:
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Eeuwige God, heilige Vader,
uw Zoon Jezus heeft voor ons gebeden dat U ons
bewaart in uw naam, opdat wij allen één zijn.
Vol vertrouwen richten wij ons tot U en bidden:
voor allen die U willen volgen, maar niet weten
hoe; dat zij mensen vinden die hen voorgaan in
geloof en hun leren hoe zij kunnen bidden...
•

voor allen die geroepen zijn te
werken in uw kerk; dat ze het geloof
uitdragen en mensen richting wijzen,
zodat uw Woord blijft klinken...
•

voor mensen die zoeken naar verbinding,
die zich inzetten voor eenheid, voor broeder- en
zusterschap; dat zij zich door U gesteund weten...
•

God,
wij zijn geraakt door uw woord en uw liefde.
Aanhoor ons bidden, geef ons kracht en blijf ons
nabij. Dat vragen wij U door uw Zoon Jezus
Christus, die ons is voorgegaan en die met ons is,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Dienst van de Tafel.
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Tafellied: 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.

Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"hiertoe ben Ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis." Refrein.
En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange weg van onze tijd. Refrein.
Gebed over de gaven
Eeuwige God en Vader,
U hebt uw Zoon naar ons gezonden
om ons te bewaren en één te zijn in liefde.
Wij danken U daarvoor en bidden:
aanvaard deze gaven als teken
van ons geloof en vertrouwen in Hem.
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Dat wij door het delen in deze maaltijd
dichter bij de waarheid mogen komen,
die Hij aan ons bekend heeft gemaakt.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
die verbonden is met U en met ons,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Prefatie 6 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.
V. 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.
Al. 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.
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V. 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,
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.
Samen: 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.
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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
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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.
Samen: 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 Franciscus.,
onze paus, en Johannes, onze bisschop, met alle
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige
volk dat Gij U hebt verworven.
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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.
Samen: 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.
Al.: 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,
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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.
 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.
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.
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♫ Communielied: IK GROET U, LIEVE MOEDER
Ik groet U, lieve moeder, U was een mens als wij;
vol twijfels en vol vragen, zo bent U ons nabij.
God zal een antwoord geven,
dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven en eren we Uw naam.
U heeft een weg gewezen aan ieder hier op aard.
Gods wil was steeds Uw leidraad,
de weg uit alle kwaad.
Uw dienstbaarheid voor ieder die hulp zo nodig had,
toont ons de ware liefde ! zó wint U ieders hart.
U was in alle eenvoud Gods uitverkoren vrouw.
Door U kwam Hij op aarde, U bleef Hem altijd trouw.
U was dan ook vol vreugde om Zijn verheerlijking
En leefde vanaf Pinkst’ren in Jezus’ vriendenkring.

Slotgebed:
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Trouwe God, heilige Vader,
uw Woord is ons houvast in deze wereld.
Het maakt ons saamhorig, het maakt ons één.
Wij danken U dat wij ons in Jezus
bewaard en behoed mogen weten,
en bidden dat wij ons steeds meer
mogen toewijden aan uw waarheid:
een leven in liefde en dienstbaarheid.
Dat vragen wij U door uw Zoon Jezus,
die ons daarin is voorgegaan,
voor vandaag en alle dagen van ons leven.
Slotlied: GOD GROET U ZOALS BLOEMEN.
God groet U, zoals bloemen U groeten op het veld,
Maria, die wij noemen: Moeder van Israël.
Als Gij niet was geboren, wie zouden wij dan zijn …,
wij gingen dan verloren, ontheemden waren wij.
Een roos die zonder dorens wacht op de zonnegloed
zó staat Gij uitverkoren totdat Gij open bloeit.
De hemel van zo hoge, de aarde van omlaag
staan over U gebogen, vrouw die om leven vraagt.
God groet U zoals sterren en licht van zon en maan.
Hij is als licht van verre over U opgegaan.
Die groot is in zijn daden, werd U tot goed en bloed.
Gij, Moeder vol genade: Maria, wees gegroet !
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