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Het Mysterie van God
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn
leerlingen en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Matteüs 28, 19

♫ Openingslied: Hoe is uw naam
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
 Inleiding
God zal altijd onbegrijpelijk voor ons blijven.
God gaat ons immers ver te boven.
Hoezeer wij als mensen God ook trachten te doorgronden,
God is altijd méér dan wij ons kunnen voorstellen.
Daarom is een houding van eerbied
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zondermeer passend ten aanzien van God.
Toch heeft God besloten
de afstand naar de mens te overbruggen.
Via de Godmens Jezus Christus is het ons gegeven
inzicht te krijgen in wie God is.
Meer nog: door de heilige Geest is het ons gegeven
aan het goddelijke mysterie deel te mogen hebben.
Iets wat wij heel intens kunnen ervaren
tijdens het vieren van de Eucharistie.
 Schuldbelijdenis
♫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.
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.
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 Openingsgebed
Heilige Vader, Gij hebt uw woord gehouden:
uw Zoon is mens geworden;
zijn Geest leeft in uw kerk en maakt de liefde openbaar,
waarmee Gij ons bestaan vervult.
Zo zijt Gij, God, één in uw Drievuldigheid.
Wij vragen U dat alles wat wij zijn en doen,
belijdenis mag worden van uw heilige naam.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
De eerste lezing is uit het boek Deuteronomium, 4, 3234, 39-40.
Mozes herinnert aan de unieke betekenis van het verbond,
dat God met zijn volk heeft gesloten.
L.: Mozes sprak tot het volk en zei: “Ga de oude tijden
maar na die u zijn voorafgegaan vanaf de dag dat God
mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde
van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets groots
gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een
volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en
daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God
gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen door
beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen,
met sterke hand en opgestoken arm, door grote,
schrikwekkende daden, zoals de Heer, uw God, die voor uw
ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden, en prent
het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de
aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn
voorschriften en geboden die ik u heden geef.
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Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn, en lang leven op
de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
 Antwoordpsalm: Ps. 33, 4-5. 6. 9. 18-19. 20. 22
L.:
Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.
A.: Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie
door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
L.:

A.:
L.:

A.:
L.:

A.:

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,
zijn stem schiep de hemelse machten.
Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,
Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie
door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie
door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie
door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
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L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van de Rome, 8, 14-17.
Laat u leiden door Gods Geest, schrijft Paulus. Dan wordt
ge, samen met Christus, kinderen en erfgenamen van God.
Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de
Geest van God zijn kinderen van God. De Geest die gij
ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid die u opnieuw
vrees zou aanjagen. Gij hebt de Geest van het kindschap
ontvangen die ons doet uitroepen: “ Abba, Vader!” De
Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij
kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan zijn
wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, te
samen met Christus, daar wij delen in zijn lijden om ook te
delen in zijn verheerlijking.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫ Tussenlied: God die ons heeft voorzien
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan.
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon.
Die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed hespaard.
Hij heeft ten einde toe
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zijn geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
Bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
 Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs, 28, 16-20.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt Jezus.
Zie, ik ben met u alle dagen.
V.: De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg
die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter
twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en
maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de
Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en
leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet,
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede
Laat ons bidden tot God de Vader, die bereid is ons
toe te laten tot het goddelijke mysterie.
Voor de Kerk:
dat zij ons steeds de juiste woorden mag aanreiken
om te leren wie God is, en vooral ook: hoe God is, opdat
de gelovigen mogen weten dat God niet ver weg is, maar
wil wonen in het hart van ieder mens van goede wil.
Laat ons bidden.
Voor de leidinggevenden in onze samenleving:
dat de interactie tussen de drie personen van de
goddelijke Drie-eenheid voor hen een inspiratie mag zijn
van hoe mensen met elkaar kunnen omgaan, met
respect voor elkaars positie en eigenheid.
Laat ons bidden.
Voor hen die het niet aandurven op God te vertrouwen:
dat de liefdevolle eenheid tussen Vader, Zoon en heilige
Geest hun ogen mag openen voor de weldaad van het
goddelijke mysterie. Laat ons bidden.
Voor onszelf als trouwe gelovigen:
dat wij niet ophouden vol verwondering steeds opnieuw
te ontdekken hoe verrassend goed en mooi God is en
dat het ons gegeven is daar tot in eeuwigheid steeds
verder in op te kunnen gaan. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap...
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Vader, Schepper van al wat bestaat, wij staan voor U in
leegte en gemis. Bij uw oneindige grootheid vallen wij
mensen in het niet. Maar toch wilt U ons bij U hebben.
Wij danken U voor het geweldige perspectief
dat U ons biedt. Help ons met passende eerbied voor uw
Aanschijn te treden en ons hart geheel en al aan U toe te
wijden. Door Christus onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt
de collecte gehouden. ...
♫ Tafellied: Aan wat op aarde leeft
Aan wat op aarde leeft
geeft Gij hetzelfde brood;
en wie er U om smeekt
wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal
om uw Woord te verstaan,
bewaar ons in uw hand,
bewaar ons in uw Naam.
Wie in uw Vlees gelooft,
Geeft Gij het eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood,
bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil,
uw woning tegemoet;
omwille van uw dood,
omwille van uw bloed.
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O Geest die levend maakt,
en voegt het al aaneen,
wij zijn verstrooid geraakt,
maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht,
die onze harten scheidt,
o alvermogend woord,
o licht van eeuwigheid.
 Gebed over de gaven
Heer, aanvaard wat wij U aanbieden,
dit brood en deze wijn waarover wij uw Naam aanroepen.
Dan zal geheel ons leven een blijvende gave zijn voor U.
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.
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 Christus onze Heer.
Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest
zijt Gij één God, en onze enige Heer.
Wat wij weten en geloven van U, Vader,
dat weten en geloven wij
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ook van uw Zoon en van de heilige Geest.
En wij belijden dat Gij God zijt,
eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie personen,
even goddelijk voor ons en even groot,
o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart,
één God die wij aanbidden.
En ook de engelen aanbidden U
de cherubs voor uw troon, de serafijnen,
zij roepen dag aan dag als uit één mond:
Heilig, heilig, heilig...
Eucharistiesch gebed
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 1
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping
moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van
de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te
brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost
tot west moet door een zuivere offergave hulde worden
gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen
door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij
deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn
leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
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Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.
Samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor
zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer
aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend
neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van
zijn Lichaam et Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam
en één geest.
Samen: Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave
voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons
beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en
Moeder van God; samen met uw apostelen en martelaren,
en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons
bidden.
12

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is
gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en
geloof: samen met uw dienaar Franciscus., onze paus, en
Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt
verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van
deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen
van overal bijeen.
Samen: Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat
allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan,
genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te
mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen
genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In
Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Samen: 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.
V.: Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Samen:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
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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.
 Vredewens
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.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
♫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.
Samen:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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♫Communielied: Zingt God de Heer
Zingt God de Heer,
De almachtige Koning te ere;
Hij zal zijn volk als een herder
in liefde regeren.
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig
ons leidt alle dagen;
die ons op adelaarswieken
ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de herder, die zorgzaam
en wijs ons wil leiden;
die ons gezondheid geeft,
vriendschap en gunstige tijden;
in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
 Slotgebed
Heer, onze God,
Gij hebt het offer uit onze handen aanvaard.
Wij hebben uw gaven genuttigd.
Wij keren nu terug naar het leven van alle dag
en vragen U:
leer ons het kleine en het grote te verrichten
in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
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Mededelingen
Wegzending en zegen
♫ Slotlied: Zingt Jubilate
Zingt Jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, looft uw Vader,
Heiligen, eng’len, mens en dier,
sterren en stenen, Jubilate!
Zingt Jubilate dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt Jubilate!
Zingt Jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias Jubilate!
Zingt Jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, Jubilate!
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