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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied: LICHT AAN HET LICHT
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Broeders en zusters,
op deze 14e zondag door het jaar worden we uitgedaagd
tot geloof in Jezus Christus onze verlosser.
Hij wil ons verlossen,
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losmaken van wat de kracht heeft ons te vernietigen:
het kwaad.
Daarom is het geloof in Hem
en het vertrouwen op Hem zo belangrijk.
We moeten echter wel de bereidheid hebben
ons te veranderen of ons te laten veranderen
tot betere mensen.
Het bewustzijn dat dit nodig is,
spreken we telkens weer uit
in de belijdenis van onze schuld en ons tekort.
Zo bereiden wij ons voor op de ontmoeting met de Verlosser
verzameld rond één tafel In een gemeenschap
die elkaar steunt om het goede te doen.
Schuldbelijdenis: ZUM EINGANG
Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich
drücken?
Wem künd' ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein
Herz?
Zu Dir, zu Dir, o Vater komm' ich in Freud' und Leiden,
Du sendest ja die Freuden, du heilest jeden Schmerz.
Ach wenn ich Dich nicht hätte, was wär' mir Erd' und Himmel?
Ein Bannort jede Stätte, ich selbst in Zufalls Hand.
Du bist's der meinen Wegen ein sich'res Ziel verleihet
Und Erd' und Himmel weihet zu süßem Heimatland.
Doch darf ich Dir mich nahen, mit mancher Schuld beladen?
Wer auf der Erde Pfaden ist Deinem Auge rein?
Mit kindlichem Vertrauen eil' ich in Vaters Arme,
fleh' reuerfüllt: Erbarme, erbarm' o Herr Dich mein.

Waarheen moet ik mij wenden als verdriet en pijn op mij
drukken?
Aan wie vertel ik mijn "opgetogenheid" als mijn hart blij klopt?
Bij U kom ik, o vader, in vreugde en in lijden,
U brengt immers blijdschap, U geneest alle pijn.
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Ach, als ik U niet had, wat zouden hemel en aarde dan voor
mij zijn?
Iedere plek een "verbanningsoord", ikzelf afhankelijk van het
toeval.
U bent het die mijn wegen doelgericht maakt
en hemel en aarde tot een heerlijk Vaderland.
Maar mag ik wel, met zoveel schuld beladen, tot U komen?
Wie op aarde is "zuiver" in Uw ogen?
Met kinderlijk vertrouwen vlucht ik in Uw armen,
smeek vol berouw: Ontferm U, ontferm U, o Heer, over mij.
Eer aan God: ZUM GLORIA
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! Singet der Himmlischen
selige Schar.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! Stammeln auch wir, die die
Erde gebar.
Staunen nur kann ich, und staunend mich freu'n;
Vater der Welten! Doch stimm ich mit ein: Ehre sei Gott in der
Höhe!
Staunen nur kann ich und staunend mich freu'n:
Vater der Welten! Doch stimm ich mit ein: Ehre sei Gott in der
Höhe!
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! Kündet der Sterne
strahlendes Heer.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! Säuseln die Lüfte, brauset
das Meer.
Feiernder Wesen unendlicher Chor jubelt im ewigen Danklied
empor:
Ehre sei Gott in der Höhe!
Feiernder Wesen unendlicher Chor jubelt im ewigen Danklied
empor:
Ehre sei Gott in der Höhe!
Feiernder Wesen unendlicher Chor jubelt im ewigen Danklied
empor:
Ehre sei Gott in der Höhe!
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Ere zij God in de hoge! Zingt de heilige hemelse schare.
Ere zij God in de hoge! stamelen ook wij voor Hem die de
aarde schiep.
Ik kan alleen maar verwonderd zijn en mij verheugen.
"Vader van het Heelal, ja, ik sluit mij hierbij aan"
Ere zij God in de hoge!
Ere zij God in de hoge! Verkondigt het stralende licht van de
ster.
Ere zij God in de hoge, ruist de lucht en bruist de zee.
Het oneindig feestelijk koor zingt jubelend een danklied naar
Hem:
Ere zij God in de hoge!
Gebed
P.

Heer, God, Gij hebt uw Zoon gezonden,
die ons heeft toegesproken met de kracht van een profeet.
Laat niet toe dat wij ongelovig zijn of opstandig.
Leer ons de wonderen zien die Hij onder ons verricht
en geef ons de moed
om ook in eigen omgeving te getuigen van zijn boodschap.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ....

DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Het uitdragen van de Blijde Boodschap kent vreugde en
verdriet, vroeger en vandaag.
Laten we ons bezielen en bemoedigen door het verhaal van
de profeten.

Eerste lezing
Uit het boek Ezechiël 2, 2-5
L.

In die dagen kwam de Geest over mij, en sprak tot mij;
Hij deed mij recht overeind staan,
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en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak.
Hij zei: 'Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël,
tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet;
zij en hun voorvaderen
hebben opstand tegen Mij gepleegd
tot op deze dag toe.
Het is een nukkig en weerbarstig volk.
Tot hen zend Ik u, en u zult tot hen zeggen:
Zo spreekt God, de Heer.
En of zij nu luisteren of niet'
- het is een opstandig volk-,
zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 123, 1-2a.2bcd.3-4
L.

Tot U sla ik mijn ogen op,
tot U, die woont in de hemel.
Zoals het oog van de slaaf,
gericht op de hand van zijn meester;

A.

Ons oog richt zich op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.

L.

Zoals het oog van de dienstmaagd,
gericht op haar meesteres;
Zo richt zich ons oog op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.

A.

Ons oog richt zich op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.

L.

Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons,
wij kunnen de hoon niet meer dragen.
Die dronkenmansspot, dat verwaande geschimp,
wij hebben een afschuw ervan!
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A.

Ons oog richt zich op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.

Tweede lezing
Uit tweede brief van de heilige apostel Paulus
aan de Korintiërs 12, 7-10
L.

Broeders en zusters,
er is
- want anders zouden die buitengewone openbaringen
mij verwaand kunnen maken er is een doom in mijn vlees gestoken,
als een bode van satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen
dat hij van mij zou weggaan.
Maar Hij antwoordde mij:
'Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen'.
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.
Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne
zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben,
dan ben ik sterk.
Woord van de Heer.

A.

Wij danken God.

L.

Alleluja.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.

A.

Alleluja.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens marcus 6, 1-6
In die tijd ging Jezus van daar weg
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om zich naar zijn vaderstad te begeven
en zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was,
begon Hij te onderrichten in de synagoge.
De talrijke toehoorders vroegen verbaasd:
'Waar heeft Hij dat vandaan?
En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is?
En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten?
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria
en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?
En wonen zijn zusters niet hier bij ons?'
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
'Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad,
bij zijn verwanten en in zijn eigen kring'.
Hij kon geen enkel wonder doen,
behalve dat Hij een klein aantal zieken genas
die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.
Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek,
waar Hij onderricht gaf.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging

Lied: ZUM EVANGELIUM UND CREDO
Noch lag die Schöpfung formlos da, nach heiligem Bericht:
Da sprach der Herr: Es werde Licht! Er sprach's und es ward
Licht.
Und Leben regt und reget sich, und Ordnung tritt hervor.
Und überall, all überall, tönt Preis und Dank empor.
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Der Mensch auch lag in Geistesnacht, erstarrt von dunklem
Wahn;
Der Heiland kam, und es war Licht! Und heller Tag bricht an.
Und seiner Lehre heil'ger Strahl weckt Leben nah und fern;
alle Herzen pochen Dank u. preisen Gott den Herrn u. preisen
Gott den Herrn.
Verleih' uns Kraft und Mut, dass wir nicht nur die Wege seh'n,
die der Erlöser ging, dass wir auch strebend nachzugeh'n.
Lass' so Dein Evangelium uns Himmelsbotschaft sein,
führ' uns Herr durch Deine Huld ins' Reich der Wonnen ein, ins
Reich der Wonnen ein.

De Schepping lag er nog "vormeloos" bij volgens het Heilige
verhaal.
Toen sprak de Heer: "Het worde licht!"
Hij zei het, en het werd licht.
En er ontstaat leven en het ontwikkelt zich. En structuren
worden zichtbaar.
En overal klinkt Lof en Dank naar omhoog.
Ook de menselijke geest was nog in het donker. Verstard door
duistere denkbeelden.
De Heiland kwam: en het werd licht, een heldere dag breekt
aan.
En de Heilige Straal van zijn Leer, wekt het Leven, dichtbij en
ver weg.
En alle harten kloppen dankbaar en prijzen God de Heer.
Geef ons kracht en moed, zodat wij niet alleen de weg zien die
de Verlosser ging,
maar er ook naar streven Hem na te volgen.
Laat zo Uw Evangelie een hemelse boodschap zijn en leidt
ons, Heer,
door Uw genade Uw zalig Koninkrijk binnen.
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Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede
P.

Broeders en zusters,
laten wij met geloof bidden tot God
die nabij is voor hen die op hem vertrouwen.

L.

Voor Gods kerk op aarde,
dat zij een blijvend teken mag zijn
van Gods helpende tegenwoordigheid
voor de mensen in nood.
Laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Voor allen die met gezag zijn bekleed,
dat zij hun ambt beschouwen
als een dienst aan de medemens.
Laat ons bidden ...
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A.

Heer onze God , wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor hen die ziek of angstig zijn,
die gebukt gaan onder kruis en lijden,
dat zij goede mensen mogen ontmoeten
die hen opbeuren en helpen.
Laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor een goede Geest binnen onze parochiegemeenschap,
dat wij bereid zijn lief en leed samen te delen,
en ons steeds weer inzetten
voor een goede samenwerking.
Laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Heer, wij vertrouwen onze zorgen aan U toe.
Toon dat U voor ons bent een getrouwe en goede God
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Tafellied: ZUM OFFERTORIUM
Du gab'st o Herr mir Sein und Leben, und Deiner Lehre
himmlisch' Licht.
Was kann dafür, ich Staub, Dir geben?
Nur danken kann ich, mehr doch nicht
nur danken kann ich, mehr doch nicht.
Wohl mir! Du willst für Deine Liebe ja nichts als wieder Lieb'
allein;und Liebe, dankerfüllte Liebe
soll meines Lebens Wonne sein
soll meines Lebens Wonne sein.
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Mich selbst, o Herr, mein Tun und Denken und Leid und
Freude opf'r ich Dir;
Herr nimm durch Deines Sohnes Opfer
dies Herzensopfer auch von mir
Dies Herzensopfer auch von mir.

U gaf mij Heer, mijn bestaan en mijn leven. En het hemelse
licht van Uw leer.
Wat kan ik, "Stof" , U daarvoor geven?
Slechts danken kan ik, maar meer niet.
Gelukkig! U wilt voor Uw liefde slechts Wederliefde ontvangen;
En liefde, dankbare liefde zal mijn levensgeluk zijn.
Mijzelf, o Heer, mijn doen en denken
En verdriet en vreugde offer ik U;
Heer, neem door het offer van Uw Zoon dit offer van mijn hart
ook aan.
Klaarmaken van de altaartafel
Oproep tot gebed
P.

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
P.

Barmhartige God,
dit brood en deze wijn zijn tekenen
van gemeenschap en vreugde onder de mensen.
Aanvaard deze gaven:
dat zij een teken worden van onze verbondenheid met U.
Door Christus onze Heer.
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Eucharistisch gebed (V)
P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

De Heer zal u bewaren.

P.

Verheft uw hart.

A.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

P.

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 uw kinderen
die door de zonde van U waren vervreemd,
opnieuw bij U willen samenbrengen
door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest:
één volk, uit de drie-ene God,
lichaam van Christus, tempel van de Geest,
uw kerk op aarde:
tot lof van uw veelvoudige wijsheid!
Daarom, met de koren van de engelen,
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde:

Lied: ZUM SANCTUS
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er,
Er, der nie begonnen, Er der immer war,
ewig ist und waltet, sein wird immer dar.
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er.
Allmacht, Wunder, Liebe, Alles ringsum her!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
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Heilig, heilig, heilig is de Heer!
Heilig is Hij alleen!
Hij die, zonder begin, Hij die er altijd was,
eeuwig is en heerst. En er altijd zal zijn.
Heilig, heilig, heilig is de Heer!
Heilig is Hij alleen!
Almacht, wonderen en liefde
zijn altijd om Hem heen.
P.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:
U hebt ons tot leven geroepen,
U 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.
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.
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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.

Lied: NACH DER WANDLUNG
Betrachtend Deine Huld und Güte, o mein Erlöser, gegen
mich,
seh' ich beim letzten Abendmahle im Kreise Deiner Teu'ren
Dich.
Du brichst das Brot, Du reichst den Becher,
Du sprichst: Dies ist mein Leib, mein Blut
nehmt hin und denket meiner Liebe,
wenn opfernd ihr ein Gleiches tut,
wenn opfernd ihr ein Gleiches tut.
Wir opfern hier nach Deinem Worte, auf Deinen heiligen Altar;
und Du mein Heiland, bist zugegen, des Geistes Aug' wird
Dich gewahr.
Herr, der Du Schmerz und Tod getragen, um uns Leben zu
verleih'n,
Lass' dieses Himmelsbrot uns Labung
im Leben und im Tode sein!
Im Leben und im Tode sein.

Uw genade en goedheid jegens mij overdenkend, o mijn
verlosser,
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zie ik U aan het laatste avondmaal temidden van Uw vrienden.
U breekt het brood en reikt de beker aan.
U zegt: "Dit is mijn lichaam, mijn bloed.
Neem het aan en gedenk mijn liefde wanneer jullie, bij het
offer, hetzelfde doen.
Wij brengen hier, volgens Uw woorden, een offer op een heilig
altaar.
En U, mijn Heiland, bent hier aanwezig.
Het geestelijk oog neemt U waar.
Heer, die pijn en dood verdragen heeft, om ons het leven te
geven,
laat dit hemels brood voor ons als voedsel zijn in leven en in
dood.

P.

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.
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 het 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 onze vader,
paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen,
die U als herders 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.
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Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de moeder van
de Heer, met de apostelen, martelaren met de H. Bavo 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.
Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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.

P.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens
P.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef lk u', let niet op onze zonden,
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maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede
in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid.
L.

In voor- en tegenspoed wil God ons nabij blijven,
in ons persoonlijk bestaan
én in onze grote wereld met zoveel onrust en tegenstellingen.
Bidden we daarom:

A.

Heer Jezus Christus,
bij tegenstand hield Gij uw focus vast:
verbinding, verzoening.
Geef ons kracht om in alle wederwaardigheden
ons hart en onze handen te blijven richten op vrede,
zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

L.

De vrede des Hem zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

L.

Wenst elkaar de vrede van Christus.

Lam Gods: ZUM AGNUS DEI
Mein Heiland, Herr und Meister! Dein Mund so segensreich,
Sprach einst das Wort des Heiles: "Der Friede sei mit Euch!"
O Lamm, das opfernd tilgte der Menschheit schwere Schuld,
send' uns auch Deinen Frieden durch Deine Gnad' und Huld.
Herr, uns're Lieben alle, die nun bereits von hier
ins Land des Friedens gingen, nimm sie, nimm sie zu Dir!
Lass' einst sie dort uns finden! O seliger Verein,
wenn wir des Himmelsfrieden zusammen uns erfreu'n!

Mijn Heiland, Heer en Meester! "
Uw gezegende mond sprak ooit het helende woord: "Vrede zij
u allen!"
O Lam, dat door Uw offer de zware schuld van de mensheid
teniet deed.
Zend ons ook Uw vrede door Uw goedgunstige genade.
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Heer, neem al onze dierbaren die reeds van hier, het land van
vrede binnengingen, op.
Neem hen tot U! Laat hen ons daar ooit vinden!
Wat zal het heerlijk zijn als wij, samen met elkaar,
kunnen genieten in de Hemelse vreugde.
Uitnodiging tot de communie
P.

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 en ik zal gezond worden.

Communielied: AVE VERUM (W.A. Mozart)
Ave, ave verum corpus natum
de Maria virgine, vere passum immorlatum in cruce
pro homine
Cujus latusperforatum unda fluxit
Et sanguine esto nobis praegustatum in mortis
Examine, in mortis examine.
Gebed na de communie
Heer God, met onbegrijpelijke barmhartigheid
hebt Gij U tot zwakke mensen gewend.
Wij vragen U:
Sterk ons met de kracht van uw Zoon
want zijn genade is ons genoeg.
Laat uw vrede en barmhartigheid over ons komen.
Door Christus onze Heer.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
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Ter overweging:
(De nederige dienaar van God)
Gelukkig de dienaar
die zich niet beter vindt,
wanneer hij door de mensen geprezen en verheven wordt,
dan wanneer zij hem waardeloos,
eenvoudig en verachtelijk vinden,
want zoveel als een mens in de ogen van God is,
zoveel is hij en meer niet.
Wee die religieus
die door anderen hoog geplaatst is
en uit zijn eigen wil niet wil neerdalen.
En gelukkig die dienaar
die niet uit zijn eigen wil hoog geplaatst is
en altijd verlangt onder de voeten van anderen te zijn.
Vermaning 19 van H. Franciscus

Zegen en zending
P.
P.

De Heer zij met u.

A

En met uw geest.

P.

Zegene u de almachtige God, Vader,
Zoon en heilige Geest.

A

Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A

Wij danken God.

20
Slotlied: SCHLUSSGESANG
Herr, Du hast mein Fleh'n vernommen, selig pocht's in meiner
Brust;
in die Welt hinaus in's Leben folgt mir nun des Himmelslust.
dort auch bist ja Du mir nahe, überall und jederzeit,
allerorten ist Dein Tempel, wo das Herz sich fromm Dir weiht.
Segne, Herr, mich und die Meinen, segne unsern
Lebensgang!
Alles, unser Tun und Wirken, sei ein frommer Lobgesang,
sei ein frommer Lobgesang.

Heer, U heeft mijn smeken gehoord, gezegend klopt het in
mijn borst.
De buitenwereld in, volgt de Hemelse blijdschap mij in het
leven.
Daar toch bent U mij overal en altijd nabij.
Op alle plaatsen, waar de harten U vroom en toegewijd zijn, is
Uw tempel.
Zegen, Heer, mij en de mijnen, zegen onze levensweg.
Moge alles wat wij doen en al ons werken een vrome lofzang
zijn.

Afsluiting: ANHANG
Anbetend Deine Macht und grösse, versinkt in Nichts mein
bebend ich;
Mit welchem Namen, Deiner würdig. Du unnennbarer,preis
ich Dich.
Wohl mir ich darf Dich Vater nennen, Nach Deine Dohnes
unterricht.
So sprech ich denn zu Dir mein Schöpfer, mit Kindlich froher
zuversicht.
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Terwijl ik Uw macht en grootheid aanbid, zakt mijn "bevende
ik" dieper weg.
Met welke naam die U waardig is, U die niet te benoemen
bent, prijs ik U?
Gelukkig! Ik mag U "Vader" noemen, zoals Uw Zoon ons
leerde.
Daarom spreek ik tot U, mijn Schepper, met kinderlijk blij
vertrouwen.
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De week van zaterdag 3 juli t/m vrijdag 9 juli 2021
BIJZONDER:
Zondag

Donderdag

10.00 uur: Eucharistieviering. Slotviering werkjaar
(Ps Rob Verhaegh,
Pater Diego Pildain)
09.00 uur: Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)

Zondag

10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. Ans Dekker)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor PastoorJohannes Agterof;
Voor Jilles Lageweg;
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens;
Voor levende en overleden familie van Sambeek
Peeperkorn;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse en
Maria Siebelink – van der Vosse;
Voor levende en overleden familie Glorie – IJpelaan;

Donderdag 09.00 uur:

ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.

OVERLEDENEN: Gonny van Dijkman

AGENDA:
Maandag 5 juli 10.00 uur: Rouwgroep
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geldig van 3 juni tot en met 8 juli 2021

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

