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•

We luisteren naar de liederen.
U wordt verzocht om alleen te luisteren, niet mee te zingen.
U kunt natuurlijk wel playbacken.

•

De collecte is als gebruikelijk na afloop bij de uitgang.

_________
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•

Kruisteken en groet
Vg.
Allen
Vg.

Allen
•

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.

Openingslied: Hij die gesproken heeft
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
_________
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•

Welkom

•

Gebed om vergeving
Lector

Allen
Lector

Allen
Lector

Allen
Vg.
Allen
•

Bidden wij met geloof in ons hart
tot de Vader van hemel een aarde
dat Hij de wereld bewaart
als het werk van zijn handen.
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Bidden wij met geloof in ons hart
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,
dat Hij allen die hongeren voedt
als het brood van de hemel.
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Bidden wij met geloof in ons hart
tor de Heilige Geest de helper
dat alles zal worden herschapen
in het licht van Gods aanschijn.
Luister, Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Lofzang: Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft.

•

Gebed
_________
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DIENST VAN HET WOORD
•

Eerste lezing: Romeinen 12, 1-2
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome.
Broeders en zusters. Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan
God toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden.
Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af
op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan
zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is,
wat zéér goed is en volmaakt.
Woord van de Heer.
Allen
Wij danken God

•

Tussenzang: psalm 25I
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Zoudt Gij ooit mij te schande maken,
neen, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.

_________
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•

Evangelielezing: Matteüs 16, 21-27
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs
In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar
Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de
oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na
ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam
Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te
onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit
overkomen!” Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg,
satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij Iaat u leiden door
menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” En daarna tot
zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn
leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om
Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens
heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of
wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want
de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn
daden.”
Woord van de Heer.
Allen
Wij danken God

•

Acclamatie: Blijf niet staren op wat vroeger was
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen,
merk je het niet?

_________
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•

Overweging

•

Geloofsbelijdenis
Vg.

Wij geloven in het leven, ons gegeven
als een kans om mens te worden naar Gods beeld.

Allen

Wij geloven in de Vader van dat leven,
die de zin is en de grond van ons bestaan,
de hoop en het uitzicht, door alles heen.

Vg.

Wij geloven in Jezus Christus,
Zoon van God, mens voor mensen,
lijdend tot in de dood, maar levend voorgoed,
iemand om nooit te vergeten,
eten en drinken voor mensen van alle tijden.

Allen

Wij geloven in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
die perspectief en toekomst biedt,
die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en het lijden aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Vg.

Wij geloven in de goede krachten in de mens,
dat wij samen op weg zijn van donker naar licht,
van nacht naar dag,
van lijden en verdriet naar verlossing.

Allen

Wij geloven in het leven
als de weg naar de liefde,
naar het geluk dat volkomen is.

_________
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•

Voorbeden
Acclamatie: Eeuwige, erbarm U over ons

•

Aankondiging collecte

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
•

Klaarmaken van het Altaar

•

Lied: Tijd van leven
Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.
Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

_________
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Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.
•

Gebed over de gaven
Vg.

Allen

•

Bidt, zusters en broeders,
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 (12B)
Vg.
Allen
Vg.
Allen
Vg.
Allen

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.

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw
hand en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.

_________
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Hij is de weg die leidt naar U, Hij is de waarheid, geen andere
waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde
vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus
Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en
prijzen uw heerlijkheid met dit lied:
Allen

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.

Vg. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt
Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij
ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij
uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar
Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de
gaven + van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is
mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 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.
_________
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof
Allen
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Vg. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid
neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar
U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn
bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer
alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en
maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons
herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij,
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
P. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede
van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht
van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons
dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de
vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw
heerlijkheid.

_________
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Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria,
de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met uw apostelen en martelaren, met de heilige Catharina van
Siena, de heilige Dominicus, de heilige Liduina en al de anderen die
U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door
Jezus Christus, 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
•

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

_________
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•

Vredewens
Vg.

Allen
Vg.
Allen
Vg.
•

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.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

Vredeslied: Een schoot van ontferming
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede

•

Het Breken van het Brood
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
_________
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•

Communie
Vg.

Allen

•

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de
wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Lied na de communie: Hoe ver te gaan
Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?
Nooit meer gebaande.
Hoeveel paar voeten zijn zij?
Twee, drieduizend.
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar.
Kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.
De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen.
Niemand draagt hen.
Omdat zij willen leven als nog nooit,
angstig te moede
zijn zij gegaan met grote hinkstap sprongen.
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos
wagen zij alles.
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.

_________
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Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit,
zal weer ontvlammen.
Zij blijven kinderen, zij worden groter.
Hun stoet is zonder einde en getal.
Tel maar de sterren.
Zij weten van de Stad met fundamenten.
•

Gebed na de communie

SLOT
•

Woorden tot slot

•

Lied voor de zegen uit: Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
_________
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Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•

Zegen
(We blijven staan)
De kerk wordt nu aan de eredienst onttrokken
Het altaar wordt ontbloot, de kaarsen gedoofd.
Het kruisbeeld, de Paaskaars, het lectionarium, de godslamp en de
ciborie met de heilige Reserve worden de kerk uitgedragen.
Vg.

Laten wij gaan in vrede.

(Aansluitend aan deze viering wordt de ciborie geplaatst in het
rustaltaar van de Liduinakerk door pastoor Charles Duijnstee en
enkele parochianen.)

_________
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