Woensdag 21 april 2027
Derde week van Pasen
wit
De vreugde van het evangelie

♫ Openingslied: IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD
In den beginne was het Woord
God die van eeuwigheid bestond
stond op en opende Zijn mond
Zijn stem wordt tot vandaag gehoord
In den beginne was het Woord,
dat alles wat op aarde leeft
met sterke hand geschapen heeft,
waar alle ding aan toebehoort.
In den beginne was het Woord,
dat voor de mensen leven is,
dat nimmer door de duisternis
verstaan kan worden of verstoord.

 Inleiding
Het waren roerige tijden toen de kerk nog jong was. Velen
moesten vluchten, weg van hun eigen huis en stad, vanwege
heftige vervolgingen. Hoewel de eerste christenen veel
moesten achterlaten, namen ze het allerbelangrijkste met zich
mee: hun geloof. Ze vertelden ervan waar ze maar kwamen.
En zo gebeurde, wonderlijk genoeg, precies het
tegenovergestelde van wat de vervolgers, de vijanden van de
christenen, wilden: de vreugde van het evangelie verspreidde
zich alom en er kwamen steeds meer nieuwe volgelingen.
U maakt waar, Heer, wat U belooft, U komt op voor het recht
van onderdrukten. HEER, ONTFERM U OVER ONS. HEER,
ONTFERM U OVER ONS.
Barmhartig bent U, vol mededogen, en eindeloos is uw
genade. CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS. CHRISTUS,
ONTFERM U OVER ONS.
Uw liefde omspant heel de aarde, voor ieder die leeft naar uw
wil. HEER, ONTFERM U OVER ONS. HEER, ONTFERM U OVER
ONS.
 Openingsgebed
God, U die uw eigen Zoon gaf,
opdat wij niet verloren gaan,
maar zouden leven,
wij bidden U: open ons hart;
dat wij zijn woord verstaan,
dat we de goede boodschap aannemen
en waarlijk leven, in vreugde,
vandaag en in eeuwigheid. Amen.
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De 1ste lezing is uit de Handelingen van de apostelen 8,1-8
Na de dood van Stefanus brak er een hevige vervolging los
tegen de gemeente in Jeruzalem,
zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria,
met uitzondering van de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide
dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te
vernietigen door mannen en vrouwen met geweld
uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de
gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond
en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de
stad Samaria, en verkondigde hun de messias.
Alle inwoners luisterden met grote belangstelling
en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die
hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine
geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten,
en tai van verlamden en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in de stad.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
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die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 6,35-40
Jezus zei: `Ik ben het brood dat leven geeft'.
`Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me
gezien. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en
wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de
hemel neergedaald om te doen wat ik wil,
maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.
Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand
van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan,
maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.
Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem
gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit
de dood zal opwekken.'
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Voorbede
God, Vader van ons allen, ieder die zich wendt tot uw Zoon,
zal niet worden weggestuurd,
maar mag opstaan op de laatste dag.
In dit vertrouwen bidden ‘wij U:
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•

voor mensen die vervolgd worden om hun
geloof, voor hen die alles moeten achterlaten omwille van hun
overtuiging; dat zij gesterkt worden...
•

voor mensen die de goede boodschap
verspreiden, voor hen die genezing, verlichting en vreugde
brengen; dat zij welkom zijn...
•

voor mensen die hongeren en dorsten naar U,
God, voor hen die voortdurend zoeken naar U;
dat zij U vinden...
God, verhoor onze gebeden
en doe ons steeds meer geloven in Hem
die U gezonden hebt: Jezus Christus,
het brood dat leven geeft voor altijd. Amen.
Dienst van de Tafel.
♫ Tafellied: Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
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Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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, onze Vader,
U hebt Uzelf gegeven
in Jezus, uw eigen Zoon.
Aanvaard ons met deze gaven van brood en wijn.
Zoek ons en laat U vinden
in ons breken en delen;
dat wij niet verloren gaan
maar vreugde vinden in U,
door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
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Prefatie
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:
♫ Heilig, heilig, 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.
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Al.: 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. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd
de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om Hem.
V.: 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 worden: 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 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.
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Al.: Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
V.: 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.
Al.: Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezondheid van Jezus Christus in ons
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met
het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
V.: 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, aan onze bisschop Johannes, en aan allen die Gij
als herders 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.
Al.: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder
van de Heer, met Sint Jozef, haar bruidegom, met de
apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen
ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen
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wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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.
Onze Vader
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.
vredeswens
♫Lam Gods
Communie
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♫Communielied: LIED VAN DE STILTE
In de stilte geef je leven,
als de ander luist'ren wil.
Leven, dat je door kunt geven,
aan wie het maar horen wil.
Refrein:
Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn;
bij ballingschap en thuiskomst ) 2x
wil God aanwezig zijn.
In de stilte krijg je liefde,
als je and'ren binnenlaat,
als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat.
Refrein
In de stilte, als je handen
net als bloemen opengaan,
kun je, als je heel goed luistert,
weer het woord van God verstaan.
Refrein

 Slotgebed
God, Vader van mensen,
U bent het die ons tot leven wekt.
Wij danken U voor uw Woord
en uw brood dat onze honger stilt.
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Wij bidden U: laat ons niet verloren gaan.
Help ons om onszelf aan U te geven
opdat wij leven vinden, voor eeuwig.
Versterk ons geloof en vertrouwen
dat U de bron bent van alle levensvreugde,
door Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.

Wegzending en zegen
♫ 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 alwat wij zeggen, doen, denken
mag zichtbaar zijn: God kent geen grenzen,
de wereld weerklinkt van zijn geest.
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