Woord- en Communieviering 06 juni 2021.

Begroeting.
♫ Openingslied: “Zing jubilate voor de Heer”
Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!
Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!
Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
Thema:
Het thema van de viering is: “Teken van het nieuwe
verbond”. We vieren vandaag Sacramentsdag.
Het sacrament van de Eucharistie
is de bron en tevens het hoogtepunt
van heel ons christelijk leven.
Daarom vieren wij de dag van de Heer
met de maaltijd die Hij ons zelf aanbiedt:
Hij is het die ons bedient,
Hij is het brood des levens en de wijn van de vreugde.
Hij schotelt ons zichzelf voor,
Gods mens geworden liefde: broodnodig.
Bereiden wij ons voor om het verbond met Hem te
vernieuwen als wij het gebroken hebben
en keren wij ons tot Hem met een rouwmoedig hart.
V: Wij beginnen deze viering met het kruisteken.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade van
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de Heilige
Geest zij altijd bij ons. Amen.
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V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven, bidden
we samen de schuldbelijdenis om de heilige Communie
waardig te kunnen ontvangen.
Bidden we nu de Schuldbekentenis:
V: Wees mij genadig, Heer, in Uw trouw,
was mij schoon van alle schuld. Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U.
V: Wend Uw ogen af van mijn zonden,
wis uit wat ik heb misdaan. Christus ontferm U
Allen: Christus ontferm U.
V: Schep een zuiver hart in mij, maak mij nieuw,
maak mij standvastig. Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U.
Glorialied: “U zij de glorie”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
V: Bidden we samen het openingsgebed.
Allen: God, voor hen die Gij bemint,
is niets zo dierbaar als uw blijvende aanwezigheid.
Uw Zoon heeft ons zijn lichaam en zijn bloed gegeven,
het grote teken van het nieuwe verbond.
Laat de gedachtenis aan zijn lijden, dood en opstanding
ons steeds weer voor ogen staan,
als wij rondom uw heilige tafel
eten van dit brood en drinken uit deze beker.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
L: De eerste lezing is u Uit het boek Exodus 24, 3-8
In die dagen stelde Mozes het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de Heer.
Eenstemmig betuigde het volk:
`Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft,
zullen wij onderhouden'.
Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op
schrift. De volgende morgen bouwde hij
aan de voet van de berg een altaar,
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
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Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te
dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer.
Mozes nam de helft van het bloed, en deed dat in schalen,
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek,
en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden:
`Alles wat de Heer zegt,
zullen wij doen en ter harte nemen'.
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk, en sprak:
`Dit is het bloed van het verbond dat de Heer,
op grond van al deze woorden, met u sluit'.
Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm (Ps. 118 (117) 2-4, 16ac-18, 22-24)
L: Ik hef de offerbeker,
de naam van de Heer roep ik aan.
Allen: Ik hef de offerbeker,
de naam van de Heer roep ik aan.
L: Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
Ik hef de offerbeker,
de naam van de Heer roep ik aan.
Allen: Ik hef de offerbeker,
de naam van de Heer roep ik aan.
L: Want kostbaar is in de ogen des Heren
het leven van wie Hem vereert.
0 Heer, ik ben uw dienaar,
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Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Allen: Ik hef de offerbeker,
de naam van de Heer roep ik aan.
L: De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Allen: Ik hef de offerbeker,
de naam van de Heer roep ik aan.
L: De tweede lezing is uit de brief aan de Hebreeën (9, 1115)
Broeders en zusters, nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter
dan de vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand,
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen
wereld. Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen
zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus' bloed!
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God
geofferd, een smetteloos offer dat onze ziel zuivert van
dode werken om de levende God te eren.
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En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn
het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.
Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.
L: ♫ Tussenlied: “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
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.
V: Alleluia. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is
neergedaald.Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid. Alleluja.
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V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus (Mc. 14, 12-16.22-26)
Allen: “Lof zij U Christus”
Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden zijn leerlingen tot Jezus:
'Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen
zodat Gij het paasmaal kunt houden?'.
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de
opdracht: 'Gaat naar de stad en daar zult ge een man
tegenkomen, die een huik draagt; volgt hem en zegt
aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat:
De meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij,
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien
met rustbedden en van al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar'.
De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
'Neemt, dit is mijn Lichaam'.
Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het
dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen
daaruit. En Hij sprak tot hen:
'Dit is mijn Bloed van het verbond,
dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok
voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
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zal drinken in het koninkrijk van God'.
Nadat zij de lofzang gezongen hadden
gingen zij naar de Olijfberg.
Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.
ACCLAMATIE:
Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie
oh Vader, oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
V: Overweging:
Geloofsbelijdenis:
V: Wij bidden met elkaar de geloofsbelijdenis.
V.: Belijden wij samen ons geloof in Gods goedheid voor
elke mens, en beloven wij dat wij zullen proberen Hem
hierin na te volgen.
Allen: Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.
V: Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.
Allen: Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet vrede en gerechtigheid.
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V: Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.
Gebed voor de gelovigen (voorbede):
L: Broeders en zusters,
laten wij bidden tot God,
die met ons een verbond wil dat eeuwig duurt.
L: Bidden wij voor de priesters:
dat zij de geloofsgemeenschappen opbouwen
door het opdragen van het eucharistisch offer
en de Kerk in alles wat zij doet
laat zien dat zij leeft van de eucharistie. Laat ons bidden…
Allen: God zegen ons.
L: Bidden wij voor de regeringsleiders:
dat het hun eerste zorg is, dat niemand zonder dagelijks
brood blijft. Laat ons bidden…
Allen: God zegen ons.
L: Bidden wij voor ouders en grootouders van de
communicanten:
dat zij hun kinderen voorgaan in een beleefd geloof,
zowel op de dag van de Heer
als op de andere dagen van de week. Laat ons bidden…
Allen: Christus wijs ons de weg.
10

L: Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap:
dat wij vreugde, troost en kracht ontvangen
in de viering van de eucharistie. Laat ons bidden…
Allen: Christus wijs ons de weg.
L: Bidden wij voor de bijzondere intenties
van onze geloofsgemeenschap,
dat God ons gebed vol vertrouwen
en welwillend mag verhoren. Laat ons bidden…
Allen: Heilige Geest inspireer ons.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
L: Almachtige, eeuwige God,
uw Zoon heeft in zijn paasmysterie
een nieuw en eeuwig verbond bezegeld
dat bevrijding brengt van zonde en dood.
Allen: Heilige Geest inspireer ons.
L: Wij bidden U:
laat ons delen in de verzoening die Hij heeft gebracht
als wij hier zijn levensoffer vieren
voor levenden en doden.
Door Christus onze Heer. Amen.
♫ Intermezzolied/Tafellied: “Ik ben de wijnstok”
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier,
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij,
11

ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier.
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg
Zij moeten branden. Dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, - 't is waarheid wat Ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg.
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
't Is waarheid wat Ik zeg.
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn:
Blijft in mijn liefde, zoals Ik in De Vader blijf
gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.
Inleiding op het Communiegebed:
V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,
werden woorden van leven,
tot hier en nu aan ons doorgegeven,
opdat zij ons verlichten zouden,
en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren
rondom een tafel van gemeenschap.
Eerder werd aan deze tafel in een vorig Eucharistieviering,
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.
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Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard.
Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten
worden, in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.
Communiegebed:
L: Voor het goede van de aarde danken wij U,
Uw mildheid tastbaar om ons heen:
voor al wat ons gegeven is
om van te genieten, om van te leven.
Voor het graan op onze velden
dat geoogst werd in toewijding en zorg.
Om brood te worden, kracht voor onderweg.
Allen: Voor het brood hier op tafel danken wij U,
Uw liefde tastbaar in ons midden,
het werk van onze handen, gezegend,
Uw droom van toekomst elke dag.
V: Voor de woorden die wij horen,
danken wij U,
Uw taal van liefde om ons heen;
voor alle waarheid ons gezegd,
voor het vertrouwen, het protest,
het hart onder de riem.
Voor het hoogste woord danken wij U
van heilige schriften en profeten,
sprekend tot op vandaag,
opdat wij doen en horen uw liefste wil:
recht en vrede metterdaad.
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Allen: Gij hebt ons Uw trouw toegezegd,
Gij hebt ons Uw Zoon gegeven,
weg ten leven ons gewezen,
Uw eigen woord hier in ons midden.
L: Voor de mensen om ons heen danken wij U,
broers en zussen die ons gaande houden.
Voor klein en groot zoals zij zijn:
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld.
Voor Jezus van Nazareth danken wij U,
mens naar Uw hart,
de levende, Uw liefde sterker dan de dood.
Allen: Hij heeft ons aan elkaar gegeven,
als brood hier in ons midden.
Wij danken U voor Hem, God,
doe ons gaan op zijn weg. Amen.
V: God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd,
geef ons moed en kracht
om met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.
Allen: Onze Vader enz.
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.
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 een.
Gij. die leeft in eeuwigheid. Amen
Wensen wij op afstand elkaar de vrede van Christus.
V en L: (Schaaltje met de hosties tonen)
V: En God sprak: Neem alle tijd om te vieren dat ik uw
God wil zijn.
Neem alle tijd om te zingen en te dansen bij alles wat goed
is en ooit nog goed zal worden.
Niet bij de feiten zal je rusten, maar bij de dromen die je
verder drijven naar het land dat ik u zal geven.
Dit brood ten leven, Lichaam van Jezus, mag ons voedsel
zijn, opdat wij zullen weten en durven geloven
dat wij tot vrijheid zijn geroepen en dat heel de aarde in
staat moet zijn tot alle goeds.
Komt dan en eet in alle dankbaarheid. Amen.
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V: De Heer zegt:
Ik ben het Brood van leven; wie tot mij komt,
zal geen honger meer krijgen,
en wie in mij gelooft
zal nooit meer dorst krijgen.
Neemt van de gaven die de Heer u aanbiedt
En zijn vrede zij met u allen. Amen.
Voor iedereen die niet in staat is om deze viering bij te
wonen vragen wij de overvloedige zegen en steun
van God en de genade van de geestelijke Communie toe.
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt
de zonden van de wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
Communielied: “Christus die verrezen is”
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen;
’t maal van zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
Refrein: Broeders, vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.
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Christus brak de slavernij,
brak de donk're dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij '
Adams dood verslagen. Refrein
Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven;
maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. Refrein
V: Slotgebed :
Allen: Heer, wij danken U
omdat Gij u zelf gegeven hebt, uw lichaam en uw bloed.
Wij vragen U: leer ons verstaan
dat Gij midden onder ons wilt blijven,
en dat wat wij doen tot uw gedachtenis
begin is van het gastmaal in de eeuwigheid.
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
L: Mededelingen
L: Na de wegzending en zegenbede wordt als slotlied
gezongen “Make Me A Channel Of Your Peace”.
V: Bijna aan het eind van deze Woorden Communieviering wil ik graag Elly, Rien en
Peter bedanken voor hun enthousiaste muzikale bijdrage.
Brood hebben wij gedeeld in “Jezus” naam.
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar
ons steeds opnieuw inspireert
om te werken aan de Vrede hier en ver weg.
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Het thema van de viering luidde:
“Teken van het nieuwe verbond”.
God geef ons de Wijsheid om in U,
Jezus Christus en de Heilige Geest te geloven.
Wijs ons de weg door het leven om uiteindelijk aan het
eind van ons leven uit te komen bij U en met Jezus
mogen verrijzen.
V: Wegzending:
Wij zijn samen geweest in Jezus naam
en hebben ons verbonden gevoeld
met al degenen, die de eeuwen door
zijn ingegaan op Jezus uitnodiging
het brood te delen met elkaar.
Gesterkt door de belofte
van blijvende aanwezigheid van Jezus
voelen wij ons gesterkt in ons leven van alle dag.
Gaan wij daarom gerust heen met de zegen van de
liefdevolle God, Vader Zoon en Heilige Geest, Amen.
♫ Slotlied: “Make Me A Channel Of Your Peace”
(Door Katherine Jenkins)
01.Maak mij een kanaal van uw vrede
Make me a channel of your peace
02.Laat me je liefde brengen waar haat is
Where there is hatred let me bring your love
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03.Vergeef me, Heer
Where there is injury your pardon Lord
04.En waar twijfel bestaat, waar geloof in u
And where there's doubt true faith in you
05.Maak mij een kanaal van uw vrede
Make me a channel of your peace
06.Laat me hoop brengen waar wanhoop in het leven is
Where there's despair in life let me bring hope
07.Waar duisternis is, alleen licht
Where there is darkness, only light
08.En waar verdriet is, is altijd vreugde
And where there's sadness ever joy
09.O meester, sta toe dat ik misschien nooit zal zoeken
Oh master grant that I may never seek
10.Zoveel om te troosten als om te troosten
So much to be consoled as to console
11.Om begrepen te worden als te begrijpen
To be understood as to understand
12.Geliefd te zijn als lief te hebben met heel mijn ziel
To be loved as to love with all my soul
13.Maak mij een kanaal van uw vrede
Make me a channel of your peace
14.Het is door vergeving dat we vergeven worden
It is in pardoning that we are pardoned
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15.Door aan alle mensen te geven die we ontvangen
In giving to all men that we receive
16.En door te sterven dat we geboren zijn voor het
eeuwige leven And in dying that we're born to eternal life
17.O meester, sta toe dat ik misschien nooit zal zoeken
Oh master grant that I may never seek
18.Zoveel om te troosten als om te troosten
So much to be consoled as to console
19.Om begrepen te worden als te begrijpen
To be understood as to understand
20.Geliefd te zijn als lief te hebben met heel mijn ziel
To be loved as to love with all my soul
21.Maak mij een kanaal van uw vrede
Make me a channel of your peace
22.Laat me hoop brengen waar wanhoop in het leven is
Where there's despair in life let me bring hope
23.Waar duisternis is, alleen licht
Where there is darkness, only light
24.En waar verdriet is, is altijd vreugde
And where there's sadness ever joy
25.En waar verdriet is, is altijd vreugde
And where there's sadness ever joy
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