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OPENINGSRITUS
Openingszang Lied over de plaats
waar wij bijeengekomen zijn
Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis
A.: Ik belijd voor de almachtige God…
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Kyrie uit de Mis van Laurens de Boer
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Gebed
DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing 2 Kron., 36, 14-16. 19-23
In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het
volk zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de
Heer gewijd was. En de Heer, de God van hun voorvaderen
stuurde al maar gezanten naar hun toe, want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning.
Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten zodat ten
slotte de toorn des Heren wel genadeloos moest losbarsten
over het volk. De koning der Chaldeeën liet de tempel in
brand steken en de muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het zwaard ontkomen waren liet
hij in ballingschap wegvoeren naar Babel waar zij hem en
zijn zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk
aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die
de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: 'Zolang het land
zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft zal het braak
blijven liggen: zeventig jaar lang.' In het eerste regeringsjaar
van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: de
Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië. Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk verspreiden: 'Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: De Heer, de God des Hemels, heeft mij alle
koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen
voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen: laten
allen onder u die tot het volk des Heren behoren onder de
hoede van de Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.'
Woord van de Heer
Wij danken God
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Tussenzang Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
bis
Tweede lezing Ef., 2, 4-10
Broeders en zusters,
God die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde
waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met Christus ten leven
gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn
genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met
Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij komende Eeuwen de overgrote rijkdom
van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in
Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het
geloof; niet aan uzelf: Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn wij,
geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden
te realiseren die God voor ons al bereid heeft.
Woord van de Heer
Wij danken God
Gezang voor het evangelie Gods groot erbarmen
Gods groot erbarmen,
Christus’ omarmen,
Geest van de liefde, op jou gericht.
Moge genade je helen en warmen,
brengen door donkerte naar het licht.
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Evangelie Joh., 3, 14-21
In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: 'De Mensenzoon moet
omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog
hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld
lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig
leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld
door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de
Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen
beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden
slecht waren. leder die slecht handelt heeft afschuw van het
licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken
openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat
naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in
God zijn gedaan.'
Woord van de Heer
Wij danken God
Acclamatie Licht in de nacht
Licht in de nacht dat duister verdrijft,
ontsteek het, wees het, jij.
Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.

Homilie
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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 met intenties

EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offergaven aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, - tot
lof en eer van zijn Naam, - tot welzijn van ons en heel zijn
heilige kerk.
Gebed over de gaven
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EUCHARISTISH GEBED
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
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 schenkt ons een heilzame tijd
om ons hart weer zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zo gebruiken dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus en Benedictus uit de Mis van Laurens de Boer
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de
mens om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw
volk dat hier verzameld is, en zend de kracht van uw heilige
Geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en
bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie
ook wij uw kinderen zijn.
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in
onze handen; Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij
met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde.
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen vieren, te midden van zijn leerlingen.
Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij
zei:

7

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij
alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de
beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan
bij zijn vrienden terwijl Hij 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.
Acclamatie door allen:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, het offer aan waardoor de mensheid in
uw vriendschap is hersteld.
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U
toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus; dat
zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht
van de Geest.
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart,
samen met onze paus Franciscus en onze bisschoppen. Help
ons mee te werken aan de komst van uw Koninkrijk tot de
dag komt en het uur waarop wij voor U zullen verschijnen.
Geef ons dan een plaats met uw heiligen in de hemel, aan de
zijde van de Maagd Maria en van de apostelen, verenigd ook
met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd
aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan.
Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed ge8

vrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank aan de verrezen 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
Gebed des Heren
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 daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade .
P: Verlos ons Heer, ...........
Allen: Want van u is het koninkrijk – en de kracht en de heerlijkheid – in eeuwigheid.
Amen.
Vredesritus
Breken van het brood
Vredeslied De vrede van de aarde en de hemel
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou;
de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou.
God’s vrede groeie in jou.
Agnus Dei uit de Mis van Laurens de Boer

9

Uitnodiging tot de communie
P: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang Attende Domine
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Ad te Rex summe, omnium Redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Rogamus, Deus, tuam maiestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua Redemptor, pietas ignoscat.
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
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Gebed na de communie
Mededelingen
Zegen en wegzending
Slotzang Een nieuw bruilofslied
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer en vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn,
wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.
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