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OPENINGSLIED: Dit is een morgen als ooit de eerste
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
SCHULDBELIJDENIS: Heer ontferm U (uit de Missa Corona)
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
GLORIALIED: Eer aan God (uit de Missa Corona)
Eer aan God in den hoge!
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.
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Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Eer aan God in den hoge,
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Eer aan God in den hoge.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus.
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Eer aan God in den hoge!
Amen.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit de Profeet Ezechiël 2,2-5
In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij; Hij deed mij
recht overeind staan 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 hun zend Ik u en u zult tot hun 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 – Wij danken God
TUSSENZANG: Psalm 123 – Naar U sla ik mijn ogen op
Mijn ogen sla ik op naar U, die omziet naar mensen.
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Naar U sla ik mijn ogen op, naar U die in de hemel woont.
Zoals de ogen van een slaaf zien naar zijn meesters handen.
Zoals slavinnen opzien naar de hand van meesteressen,
zo zien wij op naar onze Heer, totdat Hij ons nabij komt.
God van genade, kom ons te na: veel te veel beledigd zijn wij.
Wij zijn getrapt op onze ziel, verdrukt door grote machten.
TWEEDE LEZING: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan
de christenen van Korinte 12, 7-10
Broeders en zusters, Er is - want anders zouden die buitengewone
openbaringen mij verwaand kunnen maken- er is een doren 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: “Ge 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 – Wij danken God
ALLELUIA: Doe ons Heer
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja.
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus 6, 1-6
In die tijd ging Jezus vandaar weg 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 – Wij danken God
ACCLAMATIE: Hoort het woord
Hoort het Woord, hoort het Woord, het Woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort, gerechtigheid brengt vrede voort.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
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één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.
VOORBEDE
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
De Heer zij met u.
En met uw geest.
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. 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:
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
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Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
EUCHARISTISCH GEBED:
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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.
Wij vragen u te gaan staan of knielen.
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.
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:
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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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Wij gaan nu allen zitten.
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 paus Franciscus, aan onze
bisschop Johannes, en aan allen die Gij 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.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook
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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.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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
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van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons
één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS (uit de Missa Corona)
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
COMMUNIE
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt.

GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.
Of:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en
al met U. Laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
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COMMUNIELIED: Levenslang
Op mijn levenslange reizen twijfel donker achtervolgt mij.
Liefde blind holt voor mij uit.
Zing ik steeds op and’re wijzen over wie ik niet kan spreken.
Zing ik:”ooit mijn hart te breken, ooit mijn hart voor jou te breken.”
Opgereisd, pas halverwege, met een keel kapot gezongen,
met een hart voor wie gebroken kruip ik onder dorenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde, smeek dat nu het eind zal komen,
smeek de dood, dat hij zal komen.
Spoorloos trok voorbij de twijfel, waar ik lag.
De liefde keerde, zag mij, bracht mij drank en spijze,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen. Nooit meer zonder reisgenoot.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: Nu wij uiteengaan
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
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Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu
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