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PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied ZINGT GOD DE HEER DE ALMACHTIGE KONING

3.

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.

4.

Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,
die ons standvastig maakt. Amen

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
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L.

Wat stellen wij ons voor als wij bij het maken van het
kruisteken God aanspreken met de namen:
Vader, Zoon en heilige Geest?
Misschien is het zó vanzelfsprekend geworden
dat het geen enkele vraag meer oproept.
Vragen die geen naam mogen hebben?
Vandaag, zondag na Pinksteren, viert de kerk feest
omwille van de Ene God in drie personen.
Laten wij aansluiting zoeken bij Jezus Christus,
waarin God ons het meest nabij is gekomen
en die bij zijn afscheid tot de leerlingen sprak:
'Veel heb ik jullie nog te zeggen'
en daarom de Geest stuurt
die verkondigt wat Jezus gegeven heeft.

Gebed om vergeving
P.

Broeders en zusters,
bekeren wij ons tot God, die is, was en zijn zal.
Vragen wij om ontferming en vergeving
voor al die momenten dat wij zijn Woord niet willen horen
en er niet naar leven.

P.

Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde
van de Vader te openbaren en ons het leven te brengen,
ontferm U over ons.

P.

Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden
om ons tot God te brengen,
ontferm U over ons.
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P.

Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen
en de schepping weer nieuw maakt,
ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God
Allen:
Zing voor de God
die de bangen verbaast met zijn teken,
zing voor de Geest
die de stommen op eenmaal doet spreken.
Die ons bedacht,
hij zal geen dag en geen nacht
in ons bestaan meer ontbreken.
Zing voor de God
die zijn schepselen trouw is gebleven,
zing voor de Geest die het vuur is,
de gloed in ons leven.
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Hij ons begin, en onze enige zin,
blijft ons met liefde omgeven.
Zing dus voor hem,
alle tongen en talen en landen,
want deze God geeft zijn kinderen
nooit meer uit handen
en overal waar hij ze heen zenden zal
laat hij zijn wachtvuren branden.
Gebed
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, 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,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

De wijsheid van God gaat ons verstand te boven.
Door het geloof evenwel
wordt de toegang tot de genade ontsloten.
De Geest der waarheid zal tot de volle waarheid brengen.
Openen we onze oren en ons hart
om met eerbied de Drie-ene God beter te leren verstaan.

Eerste lezing
Uit het boek der Spreuken 8,22-31
Zo spreekt de wijsheid van God:

5
De Heer schiep mij vóór al het bestaande,
vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft.
Van eeuwigheid ben ik gevormd,
lang vóór het begin der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren,
vóór er bronnen waren, overstromend van water.
Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór de heuvels,
werd ik geboren.
De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten,
noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot.
Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij,
en toen Hij een kring trok rond de wereldzee.
Toen Hij de wolken boven bevestigde, en de bronnen
aanbracht in de diepte, toen Hij de zee haar grenzen wees,
opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan,
toen Hij de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag,
en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht.
Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde,
en het was me een genot bij de mensen te zijn.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm

PSALM 8
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Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de Romeinen 5, 1-5
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Broeders en zusters,
gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie MAAK ONS HART ONTVANKELIJK

Evangelielezing
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 16,12-15
In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu nog niet dragen.
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen;
Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Al wat de Vader heeft is het Mijne.
Daarom zei Ik dat Hij aan U zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.”
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie U KOMT DE LOF TOE

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God de almachtige Vader,
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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.

We willen groeien in relatie met God en met elkaar.
Daarom leggen we, in vol vertrouwen
en met een beroep op Gods eeuwige liefde,
de noden van Kerk en wereld en ons eigen leven voor
aan God.

L.

Bidden wij voor de wereldwijde Kerk:
dat de heilige Geest haar wil zuiveren
van alle onoprechtheid en eigenbelang;
dat ze geleid wordt door Gods Geest
en het mysterie van Gods liefde voor alle mensen
zichtbaar blijft maken in deze wereld;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
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L.

A.
L.

A.
L.

A.

Bidden wij voor de machthebbers van deze wereld:
dat zij kracht ontvangen
om het hun gegeven gezag goed te gebruiken;
dat zij rechtvaardig en barmhartig mogen zijn in hun regering
en opkomen voor hen die geen stem hebben
en kwetsbaar zijn;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Bidden wij voor allen die zoekende zijn in het leven
naar een zin of een doel in het bestaan:
dat zij, daartoe aangezet door mensen die ze ontmoeten,
door de heilige Geest geleid worden
op de weg van de waarheid van de Drie-ene God;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Bidden wij voor allen die lijden:
om genezing van ziekte, herstel van relaties,
kracht om te verwerken, bijstand in moeiten;
dat eenieder die lijdt,
mag ervaren dat Gods eeuwige liefde naar hen uitgaat;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

A.

Goede God, wij danken U
dat wij U mogen kennen als de Drie-ene.
Wij danken U dat Gij ons uitnodigt
deel te hebben aan die eeuwige liefde.
Met het oog op die eeuwige liefde
leggen we onze gebeden voor U neer.
Wilt U ze horen en verhoren.
Schenk ons elke dag opnieuw uw Geest,
uw gids op de weg van de waarheid.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
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COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied HOE ZOUDEN WIJ GELOVEN HEER

2.

Hoe zouden zij verkondigen
als niet uw Zoon hen zond,
als niet uw Geest bekrachtigde
de woorden uit hun mond?

3.

Wij hebben door uw predikers
vernomen van uw Naam
die ons met hoop en goede moed
het leven door doet gaan.

4.

Wij danken hem die heeft geplant,
de Heer die wasdom schenkt
en ons, verstrooid, alom verdeeld,
eens weer tezamen brengt.

Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd,
mogen wij ons voorbereiden op de Communie.
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P.

Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander;
om wie wij vragen met ons hele wezen
- die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag;
vermoeden in de avond en roepen in de nacht die verschijnt aan wie ziet;
die spreekt tot wie hoort en er bent voor wie met U leeft.

A.

Gij die het leven zijt in alwat ontluikt en ontluikt in alwat leeft
- die groeit en groeien laat, komt en bent,
wordt in de tijd en zijt van eeuwigheid.

P.

Gij God die u hebt laten zien in Jezus Christus;
uw ware mens, eigen Zoon
- in wie Gij door alle waas en nevel heengebroken zijt.

A.

Hij riep ons toe: zoek God niet hier, niet daar;
niet in de hoogte, niet in de diepte;
niet in harde wet en stellige bewering;
in de tempel niet eens.

P.

Hij wees U aan temidden van ons,
in de liefde die alles bindt, in de Geest die de tijden stuwt;
in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar;
in zieken en stervenden die hopen en vertrouwen;
in ons zorgen en werken, deemoedig bidden.

A.

Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een ander;
hij houdt de Heer in leven, hier onder ons.

P.

Hij was met U, God, als een rank aan de wingerd,
vader en zoon; als de vrucht aan de boom,
de korrel in het brood.
Hij wordt in ons leven, zo zoet als het is,
zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld,
totdat alles is voltooid
en allen zijn opgegaan in U onze God, eeuwig leven.

A.

Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een ander;
hij houdt de Heer in leven, hier onder ons.
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P.

Daarom kan het niet zijn
dat wij-in-Hem als het gras verkleuren,
als de grond in de winter verkillen en verstenen,
als dor uitgeleefd blad van de takken vallen.
Daarom kan het niet zijn dat wij geloven in niets,
hopen op niemand; dat onze liefde zielloos is.
Daarom eten wij dit brood, om te weten
dat Gij God in Hem met ons zijt, tot alle leven is voldragen.

P.

Laten wij zingend bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

(mel. Rimsky-Karsakov)
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.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

Heer Jezus Christus.
U heeft bij uw afscheid de Geest beloofd
die zal verkondigen wat Hij van U heeft ontvangen.
Zo hebt Gij ons uw vrede nagelaten.
Die vrede mogen wij verder dragen tot lof en eer van uw naam
en tot heiliging van uw gemeenschap.
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Wensen wij elkaar zo de vrede van Christus.
P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communielied MON ÂME BÉNIS LE SEIGNEUR
Mon Âme bénis le Seigneur.
Tu es béni, Seigneur.
Mon Âme bénis le Seigneur et
Que tout ce qui est en moi
Bénisse son Saint Nom.
Mon Âme bénis le Seigneur et
N'oublie aucun de ses bienfaits.
Le Seigneur est compatissant et miséricordieux
Longanime et plein de miséricorde.
Mon Âme bénis le Seigneur et
Que tout ce qui est en moi
Bénisse son Saint nom.
Tu es béni, Seigneur.
Mijn ziel looft de Heer .
U bent lofwaardig, Heer.
Mijn ziel looft de Heer en
Alles in mij looft zijn heilige naam.
Mijn ziel looft de Heer en
Vergeet géén van zijn weldaden.
De Heer is medelijdend en barmhartig,
lankmoedig en vol van genade.
Mijn ziel looft de Heer en
Alles in mij looft zijn Heilige naam.
U bent lofwaardig, Heer.
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Tekst uit de traditie
De heilige Geest is de ziel van de Kerk.
Wat zou ze zonder Hem zijn?
Zeker zou ze een grote historische beweging zijn,
een uit vele lagen bestaande en vaste
maatschappelijke inrichting,
misschien een soort humanitaire instantie.
En inderdaad wordt de Kerk hiervoor gehouden
door mensen die haar van buiten
zonder het perspectief van het geloof beschouwen.
In werkelijkheid echter wordt de Kerk
in haar echte vorm en ook in haar zuiverste
historische aanwezigheid onophoudelijk
door de Geest van de Heer gevormd en geleid.
Ze is een levendig lichaam, waarvan de levenskracht
juist de vrucht van de onzichtbare goddelijke geest is.
Paus Benedictus XVL Regina Caeli op 30 mei 2009

Gebed na de communie
Heer, onze God,
Gij hebt het offer uit onze handen aanvaard.
Wij hebben uw gaven genuttigd.
Wij keren nu terug naar het leven van alledag en vragen U:
leer ons het kleine en het grote verrichten
in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
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Zegenbede en zending
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Zegene ons de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Slotlied DANKT, DANKT NU ALLEN GOD
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2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

DE WEEK VAN ZONDAG 12 JUNI – ZONDAG 19 JUNI
VIERINGEN
Zondag 12-6

10.00 uur:

Donderdag 16-6

09.00 uur:

Vrijdag 17-6

09.00 uur:

Zondag 19-6

10.00 uur:

Woord- en Communieviering
(Ps. Ans Dekker)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor familie en vrienden;
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – van Halem;
Voor levenden en overleden familie Geukers – van Lieshout;
Voor Gerardus Geukers en Hendrika Geukers – van Lieshout;
Voor Riet Rood – van der Drift;
Voor Petrus de Groot en Catharina de Groot – Rusman
en voor hun zoon Bas en hun schoondochter Lia
Donderdag 09:00 uur Voor overleden familie van Zonneveld
Vrijdag 09:00 uur

Om zegen over onze parochies

ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN:
Ton Driessen;
Martijn van der Wolk;
Laura Klepper – Hicks
AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig t/m 3 juli)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

