Woensdag 29 september 2021
Heilige Michael, Gabriel en Rafael, aartsengelen wit

Het Thema: Engelen om ons heen
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.
Openingslied: 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 onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
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Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Inlieding:
Vandaag vieren we het feest van de aartsengelen. In de
Bijbel zijn engelen wezens van God die ons leiden en
beschermen. De aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael
worden in de Schrift bij name genoemd. Michael is de
strijdbare engel, Gabriel is de boodschapper — hij kondigde
onder andere de geboorte van Johannes de Doper en Jezus
aan — en Rafael begeleidt ons op onze Ievensweg. Mogen
we ons door deze goddelijke aandacht gedragen weten.
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, maak mij toch niet
beschaamd. HEER, ONTFERM U.
Red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te
hulp. CHRISTUS, ONTFERM U.
Wees de rots waarop ik wonen mag, waarheen ik altijd
vluchten kan. HEER, ONTFERM U.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
Gebed
Allerhoogste God, wij danken U voor uw goede zorgen, dat
U ons behoedt, beschermt en begeleidt. Maak ons
ontvankelijk en kom ons tegemoet met uw Woord, uw
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goedheid, kracht en Iicht. Dan wordt uw hemels koninkrijk
zichtbaar op aarde. Dat bidden wij U op voorspraak van al
uw engelen en door Jezus, uw Zoon en onze broeder, die
met U leeft en heerst in eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing: uit de pro feet Daniel 7,9-1013-14
lk zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude
wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn
hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit
vuurvlammen, de wielen uit Iaaiend vuur. Een rivier van
vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal
duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden
stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken
werden geopend. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat
er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag
als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem
geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap
verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook
spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige
heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn
koningschap zou nooit te gronde gaan. Woord Van de
Heer..... Wij danken God
Tussenlied: Wie in de schaduw Gods
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
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beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om zijn tranen heen.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 1,47-51
Jezus zag Nathaniël aankomen en zei: `Dat is nu een echte
Israëliet, een mens zonder bedrog.' Waar kent u mij van?'
vroeg Nathaniël. Jezus antwoordde: `Ik had je al gezien
voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.'
`Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van
Israël!' zei Nathaniël. Jezus vroeg: `Geloof je omdat ik
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tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je
zult nog grotere dingen zien.' Waarachtig, ik verzeker
jullie,' voegde hij eraan toe, (jullie zullen de hemel geopend
zien, en de engelen van God zien omhooggaan en
neerdalen naar de Mensenzoon.'
Woord Van de Heer..... Wij danken God
Preek:
Voorbede: (A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons)
Goede God, U die ons engelen stuurt om ons te behoeden
en te beschermen op onze levensweg, wij bidden U:
voor alien die, in het spoor van Michael, strijden voor het
goede, die in uw Naam opkomen voor gerechtigheid, welzijn
en vrede; dat zij vol vuur meewerken aan de komst van uw
rijk. Laat ons bidden...
voor alien die, in het spoor van Gabriel, uw boodschap
verkondigen; dat zij de mensen die zij ontmoeten uw
wegen wijzen, dat zij hen bezielen en vervullen met uw
geestkracht. Laat ons bidden...
voor allen die, in het spoor van Rafael, mensen begeleiden;
dat zij hun medemens tot steun en troost mogen zijn, dat
zij gevoelig blijven voor menselijk leed.
Laat ons bidden...
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God verhoor in uw goedheid ons gebed. Bewaar, bescherm
en begeleid ons alien door Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer. Amen.
Tafellied: Vernieuw Gij mij
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
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
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God van de machten, alle engelen brengen U hulde in de
hemel en ook wij hier op aarde sluiten ons aan bij de
lofzang die voor U wordt aangeheven. Dankbaar komen wij
daarom tot U met onze gaven: brood en wijn, de vruchten
van het land. Wil ze uit onze handen aannemen, opdat ze
de aarde mogen verbinden met de hemel en ons
samenbrengen in Jezus, de Mensenzoon. Hij is uw Gezalfde
en onze Koning en Heer, nu en altijd, tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
PREFATIE:
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.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U
danken, altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. Die
met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden,
geboren uit de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons
gered heeft van de dood die eeuwig duren zou; die,
opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen
die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen
U toe met de woorden: heilig, heilig, heilig...
EUCHARISTISCH GEBED VI
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Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens
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 leerlingen met de
woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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.
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V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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; maak 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.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in
liefde en geloof, te zamen met uw dienaar Franciscus. onze
paus, en met onze bisschop Johannes 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.
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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 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:
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
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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.
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
bewaren ons tot het eeuwig leven, Amen.
Communielied: Alleluia
Refrain: Alleluia, alleluia, alleluia
1. Laat bovenal de vreugde in u leven,
open uw hart voor de tijding van het heil. Refrein:
2. Gods mensenliefde is aan ons verschenen:
God toont zijn liefde, teken van ons heil. Refrein:
3. Zingt, engelen, zingt! Zingt, mensen, zingt!
De wereld wordt opnieuw Gods eigen huis! Refrein:
Slotgebed
Goede en barmhartige God, wij danken U voor de
ontelbare manieren waarop U ons nader bent dan wij
onszelf zijn: in de aarde die ons draagt, in de mensen die
met ons zijn begaan, in de engelen die
ons onzichtbaar begeleiden. Laat ons
delen in uw liefde, opdat wij uw helende
aanwezigheid zichtbaar maken in heel
uw schepping, omwille van Jezus, uw
Zoon en onze Heer. Amen.
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V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest. A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
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 vrienschap 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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