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Anders dan verwacht
Eenmaal gezaaid schiet het mosterdzaadje op en het
wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote
takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.
Marcus 4, 32

♫ Openingslied: Hoort hoe God met mensen omgaat
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij Adam koning schiep
die zou heersen over alles
wat Hij in het leven riep.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort Hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
 Schuldbelijdenis
Net als de tijdgenoten van Jezus kijken wij reikhalzend uit
naar een ideale wereld. Wij willen wel de komst van uw
Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde,
maar hoe dikwijls Gij het ons ook al hebt uitgelegd,
toch is onze wanhoop in de groeikracht ervan dikwijls
kleiner dan onze hoop. Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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-Christus, Gij zijt ons komen vertellen
hoezeer God ons lief heeft.
Al te snel geloven wij dat Gij ons niet hoort,
dat Gij ons in de steekt laat.
Geloven is juist vertrouwen hebben in de liefde.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
-Heer, Gij vraagt van ons dat wij uw liefde blijven uitzaaien
over onze wereld, zonder de moed op te geven
als we niet snel resultaat zien. Het is voor ons vaak zo
moeilijk om nog te geloven in wonderen,
in het grootste wonder van uw onvoorwaardelijke liefde,
die groeikracht wil geven aan elk sprankje leven.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
♫Loflied: Looft de Heer, al wat gemaakt is
Looft de Heer, al wat gemaakt is,
prijst zijn Naam.
Verheft Hem voor eeuwig,
dankt voor uw bestaan
Looft Hem die gezeten is
op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee
voor God: Hij leve lang.
Looft Hem, ook wie zondigt,
looft Hem kwaad en goed.
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Looft Hem, die zijn Woord
in u mens worden doet.
Looft uw God en Vader,
die zijn Geest geschonken heeft,
Looft Hem omdat gij zijt,
ja looft Hem, want Hij leeft.
 Openingsgebed
Heer onze God,
wat nietig is en onaanzienlijk,
brengt Gij volop tot leven.
Zie neer op onze kleinheid;
laat ons uitgroeien tot de gestalte van Jezus, uw Zoon.
Die met U leeft en heerst...
L.: De eerste lezing is uit de profeet Ezechiël 17, 22-24
Op het dieptepunt van de Babylonische ballingschap
vermoedt de profeet dat er juist dan een kans is op een
nieuw begin.
Dit zegt de Heer God: “Dan zal Ik zelf van de top van de
hoge ceder een twijgje nemen, en dat in de grond
zetten; van de bovenste van de jonge takken zal Ik
een twijgje plukken, en Ik zelf zal het planten op een
hoge en verheven berg, op het gebergte van Israëls
hoogland zal Ik het planten. Het zal takken dragen,
vrucht vormen, en een prachtige ceder worden.
Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte
nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze
nestelen. En alle bomen van het open veld zullen
erkennen dat Ik, de Heer, een hoge boom vernederd
en een lage boom verheven heb, en dat Ik een sappige
boom heb doen verdorren en een dorre boom tot bloei
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gebracht heb. Ik, de Heer, heb het gezegd, en Ik zal het
doen.” Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 92, 2-3.13-14.15-16
L.:

A.:
L.:

A.:
L.:

A.:

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.
De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.

L.: De tweede lezing is uit de tweede brief van de heilige
apostel Paulus aan de Korintiërs 5, 6-10
Paulus bevestigt zijn moed en zijn vertrouwen,
ondanks de broosheid van het leven.
Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede
moed. Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in
het lichaam, ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij
zien Hem niet. Maar wij houden moed en zouden liever
uit het lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de
5

Heer. Daarom is onze enige eerzucht,
hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem te behagen.
Want allen moeten wij voor Christus' rechterstoel
verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in
dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Woord dat ons oproept om te leven
(Melodie: Lied aan het licht)
Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de Heer, dat leven geeft.
Licht dat aan ieder is gegeven
die in het spoor van Jezus leeft.
Woord wil licht zijn op de wegen
die mensen gaan – hun leven lang.
Dat woord komt telkens ons weer tegen,
houdt ons geloven aan de gang.
Woord van de Heer, wij willen horen
met oren die gehoorzaam zijn.
Laat niets en niemand ons bekoren:
weest u ons brood en onze wijn.
Zodat wij verder kunnen leven,
Het leven zoals u dat vraagt:
Geen leven van om niemand geven,
maar leven dat een ander draagt.
Woord dat ons oproept echt te leven,
woord van de Heer, dat leven is.
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Veelkleurig licht, wil ons omgeven,
dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord wij willen horen
wat U ons nu te zeggen heeft.
Laat ons opnieuw worden geboren,
opdat een ieder van ons leeft.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 4, 26-34
In beelden spreekt Jezus over de onstuitbare
kiemkracht van het koninkrijk van God.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het gaat met het Rijk
Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en
staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad
en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht
brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm,
dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de
vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd
voor de oogst.”
En verder: “Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het
Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?
Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid
wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op
aarde; maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt
grote takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen
nestelen.” In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij
hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders
dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal
met zijn leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging

Geloofsbelijdenis
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Voorbede
Laten we bidden tot de goede God, de Vader in de
hemel, die zijn Rijk van vrede en recht bouwt en ons
uitnodigt in dat Rijk te leven en te werken.
Voor de Kerk:
dat zij als een wereldwijde gemeenschap van Jezus'
leerlingen een krachtig en betrouwbaar getuige mag
blijven van Gods liefde voor deze wereld.
Laat ons bidden.
Voor onze regeringsleiders:
dat zij in hun beleid en regelgeving het gewone leven
van mensen mogen beschermen; dat zij zich
bekommeren om de zwaksten in onze samenleving.
Laat ons bidden.
Voor onze samenleving waarin hypes elkaar afwisselen
en mensen onrustig zoeken naar sensatie en kicks:
dat mensen moed krijgen om aandachtig te leven en zó
iets van Gods Rijk op het spoor komen. Laat ons bidden.
Voor onze parochie en onze geloofsgemeenschap:
dat we in ons gewone samenleven God mogen ervaren
en zo samen opgebouwd worden in geloof, hoop en
liefde. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap.
God, deze gebeden en wat er leeft in de diepte van ons
hart, we leggen het voor U neer. Wilt U het horen, wilt U
het verhoren. Dat bidden we U door Christus onze Heer.
Amen.
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♫ Tafellied: brood op tafel
Brood op tafel: ‘n hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.
Beker met wijn, een vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens;
verbonden worden met iedereen,
want wie houdt het uit moederziel alleen.
Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn,
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.
 Gebed over de gaven
Heer, wij werpen het zaad uit
maar Gij zijt het die groeikracht geeft.
Wat klein is en onbeduidend, maakt Gij groot.
Spreek uw scheppend woord:
dan worden deze gaven het offer dat U behaagt.
Door Christus, onze Heer.
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.
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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. Gij hebt deze aarde
geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt tijden en
seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld.
Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen
en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door
Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: ♫ Heilig
Eucharistisch gebed
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. 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.
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.
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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 woorden:
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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij
komt.
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.
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Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest en breng ons elkaar
nabij.
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 herder 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.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de
moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al
uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U
hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen
wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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
Vertrouwend op Gods nabijheid
mogen wij bidden tot de Vader, zoals Jezus ons heeft
voorgedaan.
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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
Vredeswens
Jezus, Gij voelde U thuis bij gewone mensen,
ook bij mensen aan de rand van de maatschappij.
Gij hebt hen de kans gegeven weer te leven zoals de
anderen, aanvaard en niet uitgestoten.
Leer ook ons elkaar groeikracht te geven
en zo uw Rijk te laten groeien.
Moge Gods vrede dan bij u zijn.
En geven we elkaar alvast een teken van vrede.
♫Lam Gods
Communie
De Heer zelf nodigt ons uit aan zijn tafel
en treedt ons tegemoet in dit gebroken Brood.
Zó wil Hij hier aanwezig zijn.
Want zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden de
wereld….Heer, Ik ben niet waardig dat….
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♫Communielied: Met grote en kleine zorgen
Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staar naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.
Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind’ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.
Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken
dat U in alle mensen.
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind’ren ziet.

14

 Slotgebed
Heer, uw liefde heeft ons hier samengebracht
onverdiend hebt Gij ons aan uw tafel genodigd.
Om niet hebben wij ontvangen,
om niet willen wij geven.
Breng tot volle wasdom wat Gij in ons hebt uitgezaaid
en laat het overvloedig vruchten dragen.
Door Christus onze Heer.
Mededelingen
Wegzending en zegen
God die zaait en oogst,
die Brood van leven met ons breekt
en daarin vruchtbaarheid van liefde met ons deelt,
wees ons Licht en onze Kracht in de komende dagen.
Ga met ons mee als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
♫ Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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