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Heer, komt in deze tijd
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Heer, gaat Gij van ons heen,
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?
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Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

Vz.:

A.:
Vz.:

A.:
Vz.:

A .:

Pr.:
A.:
Pr.:

Uit uw verborgenheid
4
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer
de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.

Gedreven door de Geest
gaan wij getroost
de weg van alle vlees,
die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat,
te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.

KRUISTEKEN EN BEGROETING
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u.
En met uw geest.
KYRIELITANIE
God wij roepen uit de diepte
Kom met uw woorden van troost en vrede
Heer, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
God, vergeef ons onze schulden
Roep ons tot leven en wil ons verlossen
Heer, ontferm U over ons
Heer, ontferm u over ons
God, naar U zien wij uit als wachters
Wees voor ons het licht in de morgen
Heer, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

(GvL 214)

EER AAN GOD
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
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A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

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,
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.
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.
Amen.
GEBED
EERSTE LEZING | Handelingen der Apostelen, 1, 12-14.
Uit de Handelingen der Apostelen
adat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de
Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op
sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze
verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en
Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de
IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind
volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder
van Jezus, en met zijn broeders..
Zo spreekt de Heer
Wij danken God

N

A.:


PSALM 27 : De Heer is mijn licht en mijn heil
Refrein (1. Koor/2. Allen):
De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?

1.

De Heer is mijn licht en mijn heil,
wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?

Refrein
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2.

3.

Dat éne vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens.

Refrein

Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt en mijn hart spreekt het na:
“zoekt mijn aanschijn”,
uw aanschijn , Heer, wil ik zoeken.

Refrein

EERSTE LEZING | Petrus, 4, 13-16.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
ierbaren, Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van
Christus; dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid
zich openbaart. Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van
Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van
God is, op u rust. Zorgt dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar
of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich
niet schamen, maar God eren met die naam.
Woord van de Heer
Wij danken God

D


K.:
A.:
K.:
A.:

D.:
A.:
D.:
A.:

ALLELUIA
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en Wij zullen tot Hem komen
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

(GvL 241)

EVANGELIE | Johannes, 14, 15-21.
De Heer zij met u
En met uw geest
Lezing uit het heilige evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Lof zij U, Christus
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I

A.:


n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn
geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere
Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet
kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd
achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij
niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die
dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn
geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft.
En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem
beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.
Zo spreekt de Heer
Wij danken God
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

(GvL 264)

PREEK

A.:



GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 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
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

(GvL 361)

BEREIDEN VAN DE GAVEN
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Orgelspel
GEBED OVER DE GAVEN

Pr.:
A.:

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT GEBED
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,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

EUCHARISTISCH GEBED
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.

H

eilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,
altijd en overal, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die
opgestegen is ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de
heerlijkheid die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het
paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde::


HEILIG uit de Missa ad modum gregorianum
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

(GvL 295)
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G

ij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan
deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is
mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 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.


Dit is het sacrament van het geloof:
Heer Jezus wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

(GvL 305)

Z

ijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te
verrichten.
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd, tot n enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, n heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan
en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd
Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met
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de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te
zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

A:

Pr.:
A:

Pr.:

A.:

Pr.:

A.:
Pr.:

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.
ONZE VADER
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,
altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
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.
De vrede des Heren zij altijd met u.
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A.:
D.:

En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.



LAM GODS uit de Missa ad modum gregorianum

Pr.:
A.:

(GvL 335)

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
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 spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIE
GEBED BIJ DE GEESTELIJKE COMMUNIE
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde. Amen.
♪

Wij begroeten U, Maria vol genade
Refrein:

Wij begroeten U,
Maria vol genade.
Stralend als de zon,
een hemelkoningin.
Sterren zijn uw kroon
en de maan is u een troon.
U draagt de Dageraad:
door u schenkt God zijn Zoon.
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1

2

4

Nieuwe Eva, Maria,
bron van vreugde voor God.
U heeft Jezus gedragen,
de Redder die verlost.
U ontsluit ons de poorten
van het aards paradijs,
ga ons voor op de weg,
Maria, Morgenster.

Refrein

Trouwe moeder Maria,
toen uw Zoon voor ons leed,
zag uw blik in vertrouwen
zijn kruis dat leven geeft,
zag u hoe uit de zijde
van uw stervende Zoon,
bloed en water bevrijdt
van zonde en van dood.

Refrein

Hart, bewaard voor de zonden,
dochter, moeder en maagd,
die in ziel en in lichaam
de hemel binnengaat.
Koningin van de wereld,
koningin van 't heelal,
die haar kinderen eens
bij God ontvangen zal.

Refrein

GEBED NA DE COMMUNIE

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

ZEGEN EN WEGZENDING
De Heer zij met U
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God
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♪

Kom Schepper Geest

1.

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

2.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

4.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

5.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

6.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
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