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OPENINGSLIED: Wie wil leven
Wie wil leven moet zich geven,
moet het wagen op weg te gaan.
Met zijn vragen, onbehagen,
moet met anderen samen gaan.
Niemand kan het leven aan, als hij alleen blijft staan.
Want de mens leeft niet alleen, je moet met and’ren gaan.
Want als wij hier samen komen, kan ons leven open slaan.
Want als wij hier samen komen, mogen wij in God bestaan.
Wie wil leven, moet zich geven,
moet met brood naar de ander gaan.
En moet leven om te geven,
zoals Jezus heeft gedaan.
Niemand kan het leven aan, je moet in Jezus naam
met het brood in ied’re hand, naar alle mensen gaan.
Want wie voor zichzelf wil leven en niet op de weg wil gaan,
kan de and’re mens niet geven en kan niet in God bestaan.
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.
LIED OM VERGEVING: Witter dan sneeuw
Op mijn weg ben ik gestruikeld,
tekort geschoten, afgedwaald.
Mijn ogen gericht op eigen belang.
Wees mij genadig en zuiver mijn hart.
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Maak mijn ziel witter dan sneeuw.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
In de spiegel van mijn ziel,
zie ik de donkere kant van mezelf.
Mijn blik wend ik af, vol schaamte en spijt.
Zie naar mij om en verlicht mijn geest.
Maak mijn ziel witter dan sneeuw.
Christe, Christe, Christe eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Ik leg mijn fouten voor Jouw voeten neer,
als een offer mijn gebrokenheid.
Jouw ogen ontwijkend maak ik mij klein.
Bevrijd mij van zonden en richt mij weer op.
Maak mijn ziel witter dan sneeuw
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
GLORIALIED: Godlof
Groot bent u, mijn God. De aarde is door u gemaakt:
Rivieren, wolken, wind, de zon. Ik ben door u omgeven.
Alleluja, U bent het Woord. Godlof!
Groot bent u, mijn God. Uw Zoon heeft onder ons gewoond:
De wereld, hemel, raken elkaar aan. Dichtbij voor wie Hem volgen,
Alleluja, U bent het Licht. Godlof!
Groot bent u mijn God. Ik ben geboren in uw hart.
In leven, sterven, liefde en trouw. Uw zegen is mijn adem.
Alleluja, U bent het Leven. Godlof!
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OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: uit het boek Jozua 24, 1-2a. 15-17. 18b
In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met
de oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden richtte Jozua zich tot het volk en sprak: “Zo
spreekt de Heer God van Israël: Als gij de Heer niet wilt dienen, kies
den nu wie gij wel dienen wilt: de goden die uw voorouders aan de
overkant van de Rivier hebben vereerd of de goden van de
Amorieten, in wier land gij woont. Ik en mijn familie, wij dienen de
Heer." Het volk antwoordde: “Wij denken er niet aan de Heer te
verlaten en andere goden te vereren. De Heer onze God heeft ons en
onze vaderen uit Egypte geleid, uit het land van de slavernij. Hij heeft
voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al onze
tochten en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen. Ook
wij willen de Heer dienen, Hij is onze God."
Woord van de Heer – Wij danken God
TUSSENZANG: Bevrijdend woord
Refrein: Woorden van hoop en woorden van liefde,
woorden van warmte en van troost.
Woorden van trouw en woorden van vrede:
bevrijdend woord!
Daar waar mensen willen leren te vergeven, houden van elkaar.
Daar waar mensen inspireren en ruimte geven aan elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet, wordt hij door het Woord gevoed.
Daar waar mensen zich ontkiemen, open bloeien steeds weer naar
elkaar. Daar waar mensen elkaar dragen en kunnen delen met
elkaar. Daar waar iemand God ontmoet, wordt hij door het Woord
gevoed.
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Bevrijdend woord tot ons gesproken, bevrijdend woord tot ons
gericht, bevrijdend woord dat ons doet leven, bevrijdend woord dat
ons verlicht.
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Efeze 5, 21-32
Broeders en zusters, Weest elkander onderdanig uit ontzag voor
Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is
van de kerk. Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam; maar zoals de kerk
onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles
onderdanig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk
heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te
heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft
de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel
of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen
liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw
bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat;
integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk
omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Daarom zal de man vader
en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee
zullen een vlees zijn." Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij
betrek het op Christus en de kerk.
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA: Joh., 14, 23
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes 6, 60-69
In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: “Deze taal stuit iemand
tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?" Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun:
“Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet
opstijgen naar waar Hij vroeger was? Het is de geest die levend maakt,
het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn
geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben." Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet
geloofden en wie Hem zouden overleveren. - Hij voegde eraan toe:
“Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem
niet door de Vader gegeven is. Tengevolge hiervan trokken velen van
zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus
aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?" Simon Petrus
antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn
woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige
Gods zijt."
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: Bevrijdend woord
Woorden van hoop en woorden van liefde,
woorden van warmte en van troost.
Woorden van trouw en woorden van vrede:
bevrijdend woord!
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
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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,
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.
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VOORBEDE
Tussen de voorbeden zingen we:
Vol van verlangen bidden wij: Kyrie eleison ontferm U, kyrie eleison
ontferm U, God die liefde is.
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v.
collectegeld.

€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00

COLLECTELIED: Morning has broken
Morning has broken, like the first morning:
blackbird has spoken like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
praise for them springing fresh from the word.
Sweet the rain’s new fall sunlit from heaven,
like the first dewfall on the first grass.
Praise for the sweetness of the wet garden,
sprung from completeness where his feet pass.
Mine is the sunlight; mine is the morning
born of the one light Eden saw play.
Praise with elation, praise every morning,
God’s recreation of the new day.
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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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw
grote daden, en zingen U toe vol vreugde:: Heilig
Heilig, heilig, heilig de Heer in kracht en macht.
Hemel, aarde, hemel en aarde zijn vol van uw glorie.
Hosanna in den hoge! Hosanna in den hoge!
Gezegend, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
Gezegend, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge! Hosanna in den hoge! Hoge!
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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: 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.
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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
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.
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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
van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons
één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
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De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
Pace e bene. Vrede alle goeds.
Pax et bonum. Peace and all goods.
Pokoi I Dobro. Paix et amour.
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.
COMMUNIELIED: Wi tata
Wi Tata, di de na heymel kondre.
Yu nen wawan de santa ѐn so makti.
Yu kondre musu kon,
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Yu wani nomo musu tan, ini heymel nanga grontapu.
Gi wi tide nya nyang fu nyan, Gi wi pardon fu den kruktu du.
No mek’wi kon ini tesi, ma kibri wi fu pikadu.
Helpiman, ke arki wi, én gi wi moro bribi ini Yu.
Now ѐn alaten, now ѐn alaten. Amen.
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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: Waar zijn je dromen gebleven
Hoe de aarde in de rust van de tijd,
zich gevormd heeft tot een waar paradijs,
is in Gods dromen begonnen.
Hoe het water dat een doorgang verspert,
voor de mensen tot een levensweg werd,
is in Gods dromen begonnen.
Hoe een mens dan nieuwe antwoorden vond en
de vragen van de kleinst verstond;
zo is Gods droom uitgekomen.
Hoe Zijn sterven niet het einde kon zijn,
soms vermoeden wij Hem even nabij,
zo is Gods droom uitgekomen.
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Waar zijn je dromen?
Waar zijn je dromen?
Waar zijn je dromen gebleven
Waar zijn je dromen, je dromen gebleven?
God, wat zie Je terug van wat Jij begon?
Kijk hoe mensen zijn vervreemd en verstomd.
Waar zijn Je dromen gebleven?
Kijk hoe mensen onder angst gaan gebukt.
God, wat denk Je;
Is Je schepping mislukt?
Waar zijn je dromen gebleven?
Zolang mensen in het holst van de nacht
elkaars licht zijn wordt het lijden verzacht,
kunnen Gods dromen herleven,
wordt de toekomst weer een stem die ons leidt
en dit leven van zijn sterven bevrijdt.
Zullen Gods dromen herleven?
Gods dromen zullen herleven!
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