Deuren en ramen open!
2e zondag van Pasen
Beloken Pasen
Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Eucharistieviering
Torenkapel Urbanuskerk Bovenkerk
Voorgangers: Deken Eugene Jongerden
Pastor Dea Broersen en Diaken Eugene Brussee
M.m.v. Aurora - 19 april 2020

OPENINGSLIED: Houd elkander vast.
Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van zijn handen.
Refrein:
Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
(2x)
Houd elkander vast;
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
"Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn."
Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
-1-

liefde die blijft. (2x)
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

WOORD VAN WELKOM en INLEIDING

LIED: EEN MOMENT
Acclamatie:
Een moment van rust en van bezinning
ver van alle drukte en venijn
stoor ons nu toch niet nu we juist beseffen
hoe enorm uitverkoren wij wel zijn.
Een moment van rust en van bezinning
maar als straks het volle leven wacht
geef ons dan de kracht om daaraan te geven
wat er daarin van ons allen wordt verwacht.
Een moment van rust en van bezinning
een moment van vragen aan je hart
of wij inderdaad elke dag beseffen
wat die naaste eigenlijk van ons verwacht.
Een moment van rust en van bezinning
dan gewapend op naar elke dag
dan weer ’s avonds laat dankbaar kunnen zeggen
toch wel fijn dat het in mijn vermogen lag.
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GEBED

EERSTE LEZING: Uit Handelingen 2, 42-47.
De eerste christenen legden zich ernstig toe op de
leer der apostelen, bleven trouw aan het
gemeenschappelijk leven
en ijverig in het breken van het brood en het gebed.
Ontzag beving eenieder, want door de apostelen
werden vele wonderbare tekenen verricht.
Allen die het geloof hadden aangenomen, waren
eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.
Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te
verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders
behoefte.
Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de
tempel, braken het brood in een of ander huis,
genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud
van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in
de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen,
die gered zouden worden.
Tot zover deze lezing.

LIED: Zie mensen om je heen.
Zie mensen om je heen.
Je naasten zijn nog niet zover.
Het leven krijgt zijn vrede terug.
Dan straalt de zon geluk.
-3-

Refrein:
Door dit licht,
moet de mens toch gaan geloven.
Door dit licht
in eindeloos geluk
Met elkaar
gaan de mensen weer geloven.
Naast elkaar
in een liefdevol bestaan.
Maar zonder dit geloof,
gaan wij een weg vol haat en nijd.
Het zonlicht is de liefde kwijt.
Waar zou de vrede zijn?
Refrein:

EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 20, 19-31.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de
deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten
waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit
gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn
zijde.
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De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de
Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na
deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de
heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan
zijn ze vergeven en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet
vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Didymus
genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelde hem: “Wij hebben de
Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Zolang ik in zijn
handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn
vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en
mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet
geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer
in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de
deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in
hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei
Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn
handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en
wees niet langer ongelovig maar gelovig.” Toen riep
Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus
tot Hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig
die niet gezien en toch geloofd hebben.” In het bijzijn
van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere
tekenen gedaan, die niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt
geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn
Naam.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
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OVERWEGING

GELOOFSBELIJDENIS
Ik wil geloven in de Vad’r en de Zoon
Ik wil geloven in de Geest.
Ik wil geloven dat Hij met ons is
en vast houdt wat Hij begon.
Ik wil geloven in de hand van God.
Ik wil geloven in de mensen.
Ik wil geloven dat er echte vrede komt voor
jou en ook voor mij.
Refrein:
Ik geloof dat Hij onder ons zal leven.
Ik geloof dat Hij met ons zal zijn.
Ik durf geloven dat Hij goedheid is.
Ik durf geloven in zijn liefde.
Ik durf geloven aan een nieuwe mens
die echt gelukkig is.
Ik wil geloven in de hand van God.
Ik wil geloven in de mensen.
Ik wil geloven dat er echte vrede komt voor
jou en ook voor mij.

Refrein: 2 x
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VOORBEDEN
Acclamatie na iedere bede:
Hart van de hemel,
hart van de aarde
wil elkaar raken,
opdat wij mensen niet zo verloren staan.
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
COLLECTE
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan
voor de collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door
het overmaken van uw bijdrage. Alle informatie over
de digitale collecte vindt u in de speciale bijlage op de
diverse websites.

DIENST VAN HET WOORD
Bid, broeders en zusters….
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.

GEBED OVER DE GAVEN
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EUCHARISTISCH 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.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid,
en om heil en genezing te vinden zullen wij uw Naam
verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd,
die Gij gemaakt hebt, bezingen wij U. Want ons
paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt
de zonder der wereld. Onze dood is Hij gestorven,
voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood;
Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw
gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op
aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de
hemel, de machten en de krachten die U loven,
die U dit toejuichen zonder einde:
Allen zeggen:
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.
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Gij 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
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Zijn 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 één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele
wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één 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 apostelen en met alle heiligen,
die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig
bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te
zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw
Zoon.
Allen:
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.
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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.

VREDESWENS

LAM GODS
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld,
geef ons de vrede.

COMMUNIE
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COMMUNIELIED: De Roos.
Men zegt liefde is een stormvloed,
waarin menigeen verdrinkt.
Men zegt liefde is een oorlog
waardoor je wordt verminkt.
Men zegt liefde dat is armoe
met zorgen en getob.
Ik zeg liefde is een bloem
eens komt zij uit de knop.
Zijn ze groot de moeilijkheden,
een probleem waarmee je loopt.
Zijn de dingen niet gegaan
zoals je had gehoopt.
Zet je open voor degene
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen
dat is wat gelukkig maakt.
Zet je open voor degene
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen
dat is wat gelukkig maakt.
In de winter, in de sneeuw ligt
elk zaadje vaak een poos.
Maar bedenk, door zonnewarmte
groeit toch eens
de mooiste roos.
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GEBED

MEDEDELINGEN

WEGZENDING EN ZEGENWENS

SLOTLIED: Kijk omhoog
Na een lange val.
Klim jij weer uit het dal.
Kijk naar de tijd die komen zal.
Hoe vul jij die in.
Je weet het evenmin.
Je krijgt niet alles naar je zin.
En je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in z’n macht.
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht.
Kijk omhoog naar de zon.
Zoek niet naar een antwoord.
Laat het los hou je vast aan mij.
Deze weg wijst zichzelf.
Hij leidt je naar de toekomst.
Deze wolk drijft snel voorbij.
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Er wordt een keerpunt aangeduid.
Je kunt nu weer vooruit.
Je voelt de zon op je gezicht.
Het wordt de hoogste tijd.
Dat jij jezelf bevrijdt.
Zie het in een ander licht.
Maar je hoofd vol zorgen.
Houdt je lichaam in z’n macht.
Er komt altijd een morgen.
Ook na de langste nacht.
Kijk omhoog naar de zon.
Zoek niet naar een antwoord.
Laat het los hou je vast aan mij.
Kijk omhoog naar de zon.
Zoek niet naar een antwoord.
Laat het los hou je vast aan mij.
Deze weg wijst zichzelf.
Hij leidt je naar de toekomst.
Deze wolk drijft snel voorbij.
Want deze wolk drijft snel voorbij.
Want deze wolk drijft snel voorbij.
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