Woensdag 28 april 2021
Vierde week van Pasen wit
Geleid door de Geest
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ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
mel.: Alle Menschen werden BrüderNu wij met Corona leven
blijven wij op afstand staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
velen door Corona getroffen,
en de zwakken wel het meest,
helend met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest.
Aandacht geven, samen zoeken,
naar een mogelijk contact,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
die wij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.
Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
`t is de wens van alleman,
dat corona weg zal blijven
blijf geloven dat het kan.
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Wij noemen onszelf christenen en wij delen met elkaar het
geloof in Jezus. Hoe kon het toch dat dit geloof in de tijd dat
de kerk begon zich zo snel over de wereld verspreidde?
Vandaag horen we hoe dat komt. Het was de heilige Geest die
mensen in klip en klare taal riep en zond. Zou de Geest nog
steeds zo werkzaam zijn? Roept Zij ook in onze tijd nog
mensen en geeft Zij richting aan hun leven, aan ons leven? Of
is de heilige Geest voor ons nauwelijks meer dan een vage
levenskracht?
Wat moeten wij met de Geest?
U roep ik, Heer, haast U en help mij, luister toch nu ik luid tot
U roep. HEER, ONTFERM U.
Laat mijn hart niet ingaan op het kwade, geen daden van
boosheid verrichten. CHRISTUS, ONTFERM U.
Mijn ogen zijn op U gericht, bij U zoek ik mijn toevlucht.
HEER, ONTFERM U.
Gebed
God, uw Zoon Jezus is gekomen
als licht in de duisternis
om ons te redden,
om ons de juiste weg te wijzen.
Open onze ogen voor dat licht,
open ons voor uw Geest.
Dat wij de weg ten leven vinden,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen 12,2413,5a
Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer
gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na
daar hun gift overhandigd te hebben.
Ze namen Johannes Marcus met zich mee. Er waren in de
gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie
Barnabas,
Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër,
Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.
Op een dag, toen ze aan het vasten waren
en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige
Geest tegen hen: `Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking
voor de taak, die ik hun heb toebedeeld.'
Nadat ze gevast en gebeden hadden,
legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige
Geest.
Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar
Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis.
Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van
de Joden.
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.
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Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
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.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 12,44-50
Jezus had luid en duidelijk gezegd:
`Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij
gezonden heeft,
en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen,
opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis
is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart,
zal ik niet over hem oordelen.
Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te
oordelen, maar om de wereld te redden.
Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al
een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag
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over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken,
maar de Vader die mij gezonden heeft,
heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest
spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.'
Voorbede
God
uw Zoon is gekomen, niet om de wereld te oordelen, maar
om haar te redden. Wij bidden U:
•

voor onze samenleving, waarin soms duistere
krachten lijken te overheersen, voor mensen die
moeten leven met corruptie en geweld, met honger en
dorst; om een nieuwe toekomst...
•

voor de kerk, soms zo moeilijk in beweging te
krijgen, voor mensen die zich onvermoeibaar voor hun
naasten inzetten; om uw heilige en helende Geest...

•

voor mensen die zich angstig en onzeker voelen,
voor allen die zoeken naar licht, naar een weg ten leven;
om een vast vertrouwen en geloof...
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God, verhoor onze gebeden.
Zend uw heilige Geest
en leid ons met vaste hand
op de weg naar eeuwig leven.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.
Tafellied: EET EN DRINKT
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!

Gebed over de gaven
God, U die uw Geest legt op mensen
en hen vervult met uw levenskracht,
zie ons hier verzameld rond brood en wijn.
Wil deze gaven aanvaarden
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als teken van ons geloof.
Neem ons aan, die in U geloven,
die zoeken naar uw licht,
naar redding en eeuwig leven.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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, bron van vreugde,
heel de geschiedenis door
zijn steeds weer mensen
zo enthousiast geraakt over
Uw Boodschap,
dat ze die niet voor zich konden houden.
We zijn dankbaar, dat
de Bijbel steeds weer laat zien,
dat Jezus zijn volgelingen enthousiast
heeft gemaakt en hen in hun
enthousiasme heeft uitgestuurd,
om de Blijde Boodschap
te verkondigen aan alle volken over de grote betekenis
die de Blijde Boodschap kan hebben
voor mensen..
Als teken van instemming
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met de boodschap,
leefden mensen ernaar en
lieten zich dopen in Uw Naam,
in U als liefde van Vader, Zoon en H. Geest.
Uit dankbaarheid voor hen en allen
die doorgaan met te getuigen
van Uw Blijde Boodschap,
zeggen wij: heilig.
Tafelgebed:
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Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
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Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de hele wereld,
dat haar liefde volkomen wordt,
één heilig volk met N. onze paus
en N. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
a. Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus,
met de apostelen
en met alle heiligen,
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die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
a. 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 tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
A.: 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.
Vredesgebed:
God, bron van vreugde,
mensen die Uw liefde kennen, weten dat die niet uitnodigt
tot haat en nijd, tot moord en oorlog.
Wij bidden, dat de ware betekenis
van Uw liefde voor de mensheid tot uiting mag komen
in het omgaan met elkaar van ons, mensen, van welke
taal, cultuur, godsdienst we ook zijn.
Want voor U kan liefde maar één ding betekenen:
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U bent de God van alle mensen,
de God die alle mensen liefheeft en
die ons maakt tot broeders en zusters van elkaar.
Mogen we daarnaar leven, dan
kunnen ook wij vreugdeboden worden,
boden van vreugde, geluk en vrede.
Moge Gods liefde als Vader, Zoon en Geest
de vrede met u allen doen zijn.
Uitnodiging tot communie:
Wij zijn hier samen rond de tafel op
uitnodiging van Jezus.
Hij nodigt ons uit, omdat
Hij ons steeds weer opnieuw
duidelijk wil maken, dat Hij als lichaam en bloed
onder ons wil zijn.
Moge zijn aanwezigheid
onder de tekenen van brood en wijn
ons sterken in ons beleven van
zijn Boodschap als Blijde Boodschap,
en laat ons er getuigen van zijn in ons doen en laten.
Gelukkig zijn wij met dit samenkomen,
want zie: Dit is...
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
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van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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.
Slotgebed
God,
in de woorden van uw Zoon schenkt U ons redding
en in de gemeenschap van brood en wijn
doet U ons delen in eeuwig leven.
Wij danken U en bidden: zend ons
uw heilige Geest, de Trooster en Helper,
om ons te leiden vanuit de duisternis
naar het licht, naar leven in uw rijk,
nu en in eeuwigheid.
Amen.
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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
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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.
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.
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