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De lamp brandend houden
Jezus zei hun: “Gaat mee om het te zien:
Daarop gingen zij mee en
zagen waar Hij zich ophield.
Johannes 1, 39
♫ Openingslied: Wij treden biddend in uw licht
Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
dat alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef, dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.
God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ‘t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer.
Goed, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk
Inleiding
In onze kerken is het aantal zitplaatsen veelal berekend
op een veel groter aantal mensen
dan er doorgaans tijdens de vieringen aanwezig zijn.
Door diverse oorzaken is het geloof
in het evangelie van onze Heer Jezus Christus
voor velen niet meer de leidraad in hun leven.
Maar er zijn ook gelovigen die stug volhouden.
Mensen die weten dat er in dit leven
niets gaat boven de wetenschap
dat men zich geborgen mag weten bij God.
Zolang zij hun gebeden maar tot God blijven richten,
zal God op zijn beurt ervoor zorgen
dat er mensen geroepen worden
zijn blijde boodschap te verkondigen.
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Op deze zondag waarop de internationale gebedsweek
voor de eenheid van de christenenbegin mag het
verlangen van Jezus Christus dat allen één zouden zijn ons
ertoe aanzetten om vergeving te vragen voor onze
houding om al te gemakkelijk “de Zaak de Zaak te laten”
door gebrek aan inzet en geloofsijver binnen de eigen
geloofsgemeenschap maar ook over deze grenzen heen.
 Schuldbelijdenis: Ik belijd voor de almachtige God,…
♫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 Hen kwaad en goed.
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
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God, onze Vader,
in uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen
en elk van ons een taak gegeven.
Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken.
Leer ons zien waar Gij U ophoudt in deze wereld.
Wijs ons de plaats waar Gij woont,
opdat wij bij U blijven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
L.: De eerste lezing is uit het eerste boek Samuël 3, 3b10.19
De kleine Samuël hoort voor het eerst het woord van de
Heer, de oude priester Eli leert hem hoe hij antwoorden
moet.
De lamp van God was nog niet gedoofd, en Samuël lag te
slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van
God stond. Toen riep de Heer: “Samuël!”
Samuël antwoordde: “Hier ben ik.”
Hij liep haastig naar Eli, en zei: “Hier ben ik. U hebt mij
toch geroepen?
Maar Eli antwoordde: ”Ik heb niet geroepen; ga maar
weer slapen.”
Toen riep de Heer opnieuw: “Samuël!”
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik. U
hebt mij toch geroepen?”
Eli antwoordde: “Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen.” Samuël kende de Heer nog niet;
een woord van de Heer was hem nog nooit
geopenbaard.
4

En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik. U
hebt mij toch geroepen?”
Toen begreep Eli dat het de Heer was, die de jongen
riep. En hij zei tot Samuël: “Ga slapen, en mocht Hij je
roepen, dan moet je zeggen: “Spreek, Heer; uw dienaar
luistert.” Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats
slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan, en riep
evenals de vorige malen: “Samuël, Samuël!
En Samuël antwoordde: “Spreek, Heer; uw dienaar
luistert!” Samuël groeide op; de Heer was met hem
en liet niet één van zijn woorden onvervuld.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 40, 2.4ab.7-8a.8b-9.10
L.:
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God, en velen zullen zien en vrezen en
vertrouwen op de Heer.
Refr..:
Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God,
dat is mijn vreugde.
L.:
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat. Refr.
L.:
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
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In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten; Heer, Gij weet het. Refr.
L.:
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,
noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg;
laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden. Refr.
L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Paulus aan de Korintiërs 6, 13c-15a.17-20
In verband met de losse zeden in Korinte herinnert Paulus
aan de waardigheid van het menselijk lichaam.
Broeders en zusters, het lichaam is er niet voor de
ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij
zal ook ons doen opstaan door zijn kracht. Gij weet toch
dat uw lichamen ledematen zijn van Christus?
Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem één
geest. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat
buiten het lichaam om, maar de ontuchtige zondigt tegen
zijn eigen lichaam. Gij weet het: uw lichaam is een tempel
van de heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt
ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs
is betaald. Eert dan God met uw lichaam.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: Jezus die langs het water liep
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andrea riep,
om zomaar zonder praten
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hun netten te verlaten.
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen, Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes 1, 35-42
Johannes de doper stuurt zijn leerlingen Jezus
achterna, zij herkennen Hem als de messias.
In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn
leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en
sprak: “Zie het lam Gods.”
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De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen
Jezus achterna. Jezus keerde zich om, en toen Hij zag dat
zij Hem volgden, vroeg Hij hun: Wat verlangt gij?”
Ze zeiden tot Hem: “Rabbi - vertaald betekent dit:
Meester - waar houdt Gij U op?”
Hij zei hun: “Gaat mee om het te zien.”
Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende
uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die
twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord,
en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij
ontmoette, was zijn broer Simon tot wie hij zei: ”'Wij
hebben de Messias - dat vertaald betekent: de Gezalfde gevonden.” En hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan
en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult
Kefas genoemd worden, dat betekent: rots.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede
Bidden wij tot God onze Vader, die ons allen roept tot
gebed.
Voor de paus, de bisschoppen en alle geloofsverkondigers:
dat zij steeds in woord en daad de weg naar Jezus wijzen
en zo een inspiratie zijn voor de gelovigen om de Heer
steeds beter te leren kennen en Hem na te volgen.
Laat ons bidden.
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Voor allen die in onze wereld leiding geven: dat zij zich
bewust zijn van hun voorbeeldfunctie; dat zij hun positie
op positieve wijze invullen, opdat de weg van Christus
navolging mag krijgen. Laat ons bidden.
Voor mensen die de Heer nog niet kennen:
dat zij open mogen staan voor woorden die van God
komen; dat zij de vreugde ontdekken van een leven voor
Gods aangezicht. Laat ons bidden.
Voor onszelf:
dat wij niet ophouden dieper door te dringen in het geloof
en steeds beter begrijpen wat de betekenis van het
evangelie is; dat wij meer en meer naar God en naar
elkaar toe groeien. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de gemeenschap…..
Heer, wij bidden U:
Wij vinden het geweldig dat wij U hebben mogen leren
kennen. U bent zo groot en onbegrijpelijk goed voor ons.
Laat ons niet los, maar trek ons steeds meer naar U toe.
En help ons trouw te blijven aan U en aan onze
medemensen. Door Christus onze Heer. Amen.
♫ Tafellied: Wij zoeken U
Wij zoeken U, als wij samen komen,
hopen, dat Gij aanwezig zijt,
hopen, dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede, vandaag en altijd.
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Wij breken brood en delen het samen,
hopen, dat het wonder geschiedt,
hopen, dat wij op Hem gaan gelijken,
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
Geestkracht, die mensen tot vrede bekoort.
 Gebed over de gaven
Heer, met vreugde hebben wij uw tafel toebereid.
Kom hier aanwezig en voltooi deze maaltijd
tot het gastmaal van uw nieuwe verbond
door Jezus Christus, onze Heer.
Prefatie
Behorend bij eucharistisch gebed IV
Het is waarlijk passend U dank te zeggen,
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken,
heilige Vader; Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij
alleen, Gij bestaat van voor alle eeuwen
en Gij duurt in alle eeuwigheid voort,
in het ontoegankelijke licht is uw woning.
Gij zijt de bron van leven,
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen,
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt
met de glans van uw licht.
Daarom staat rond U een schare van engelen
die niemand tellen kan, uw dienaren,
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die het gelaat van uw glorie zien
en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht.
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen,
met ieder schepsel op aarde
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: Heilig,...
Eucharistisch gebed IV
V.: U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt
Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de
dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft
gevonden. Menigmaal hebt Gij aan de mensen een
verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten,
gesproken over hun heil in de verte.
A.: Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat
Gij, toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren
Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden
door de heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft
Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar
niet in de zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap
gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating
gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich
aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle
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sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw
bestaan. En opdat wij niet meer voor onszelf zouden
leven maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd
en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van
uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn werk in deze
wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde toe.
V.: Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-metons voor altijd.
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het
uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam
Hij het brood, brak het, en zegende U, 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.
Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de
woorden: Neemt deze beker en drink 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.: Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
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V.: Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven
en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol
verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij
brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave
die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de
wereld.
A.: Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig
offer, dat Gij aan ons, uw Kerk, hebt toevertrouwd.
Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze
beker drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam
worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende
offerande, tot uw lof en eer.
V.: Wijd uw gedachten, O Heer, aan allen voor wie wij dit
offer aan U opdragen: Vooreerst voor uw dienaar, onze
paus Franciscus, voor onze bisschop Johannes, voor de
bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en
diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor
heel het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht
hart zoeken.
A.: Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon,
zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige
gezindheid door U alleen was gekend.
V.: Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat
wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen
met de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt
verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw
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koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die Gij uit
zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus
onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft,
gisteren, nu en altijd.
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 en 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.
Vredeswens
Lam Gods
Communie
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♫Communielied: Lied van de stilte
In de stilte gaat weer open,
Wat zolang gesloten was.
Ogen zien, wat was verborgen.
Angst houdt dat niet langer vast.
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: 2x
In de stilte, als je handen
net als bloemen opengaan,
kun je, als je heel goed luistert,
weer het woord van God verstaan.
Refrein: 2x

 Slotgebed
Heer, wij danken U voor de overvloed van dit gastmaal
dat Gij voor ons hebt aangericht als teken van uw
Verbond.
Laat uw gave in ons vrucht dragen;
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dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons roept,
en aan alle mensen uw heil verkondigen.
Door Christus onze Heer.
Mededelingen
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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