Veelzijdige Liefde

Feest van de H. Drie-eenheid
zondag 7 juni 2020
Eucharistieviering met
Pastoor / deken Eugène Jongerden
Pastor-diaken Eugène Brussee
en pastor Dea Broersen
Koorleden van Elckerlyc
Solist: Susanne Brussee – van de Vosse
Pianist: Laurens de Boer
Sint Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel
De viering is zonder parochianen i.v.m. coronavirus

Openingslied: Bless the Lord my soul

Kruisteken en Woord van welkom
Gebed om ontferming
Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de
Vader te openbaren en ons het leven te brengen, ontferm U
over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden
om ons tot God te brengen, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen en de schepping
weer nieuw maakt, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de Almachtige God…
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Gezongen Gloria

Gebed
Eerste lezing uit het boek Exodus (Hst. 34,4b-6.8-9)
In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de Sinaï, zoals
de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij
mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan
en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij
en riep: ‘De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.’ Onmiddellijk viel Mozes
op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: ‘Och Heer,
wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.’
Wij danken God voor het Woord van de Heer.
Tussenzang: Ik zal er zijn
Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam.
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.
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refr: Als een vriend zal ik je dragen,
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donkere nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang want ik laat je nooit alleen.
Als een vriend zal ik je dragen,
alle dagen, ik zal er zijn.
Drukt de hele wereld op je schouders,
en zorgen spoken door je hoofd.
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft.
refrein
Tweede lezing uit tweede Korintiërsbrief (Hst. 13,11-13)
Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn
vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander
met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van
de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.
Wij danken God voor het Woord van de Heer.

Alleluia
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Evangelie volgens Johannes (Hst. 3,16-18)
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie 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 van God.’
Wij danken God voor het Woord van de Heer.
Acclamatie The Lord is my light
The Lord is my light
My light and salvation
In Him I trust, in Him I trust.

De Heer is mijn licht
mijn licht en redding
ik vertrouw op hem.

Overweging
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 vergiffenis van de zonden, de
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen
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Voorbede met gezongen acclamatie:
Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart,
dat de liefde ons daartoe bezielen mag.
Collecte
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken
van uw bijdrage of door de GIVT app te gebruiken. Verdere
informatie vindt u in de bijlage bij uw boekje of in het aparte document Digitale collecte op de diverse sites.
Offerande met muzikaal intermezzo (pianospel)
EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
Bidt, 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 zijn heilige
kerk.
Gebed over de gaven
EUCHARISTISCH GEBED
Prefatie
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.
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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
door Christus onze Heer.
Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest
zijt Gij één God, en onze enige Heer.
Wat wij weten en geloven van U, Vader,
dat weten en geloven wij
ook van uw Zoon en van de heilige Geest.
En wij belijden dat Gij God zijt,
eeuwig, waarachtig en getrouw,
Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot,
o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart,
één God die wij aanbidden.
En ook de engelen aanbidden U
de cherubs voor uw troon, de serafijnen,
zij roepen dag aan dag als uit één mond:
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.
Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U
stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot Lichaam en
Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het
om te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte
U opnieuw, en reikte 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw
Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U
aan wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en
deze beker die ons redde van de dood. Wij danken U omdat
Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van
uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij
naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw
liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome,
paus Franciscus, onze bisschop Johannes en allen die Gij tot
uw dienst hebt geroepen.
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Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen
zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw
barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de
Maagd Maria, de Moeder van uw Zoon, met zijn apostelen en
met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben
aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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 (gesproken)
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 …
Want van u is het koninkrijk…
Gebed om vrede
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Vredeslied

Lam Gods (gesproken)
Uitnodiging tot de communie
Communielied: Panis Angelicus (solist Susanne)
Slotgebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied: Geef me nog vijf minuten, Heer
Geef mij nog vijf minuten
voor de brief die ik niet schreef
en waardoor in een mensenhart
een koude leegte bleef.
Geef mij nog vijf minuten, Heer,
voor 't woord dat ik niet sprak,
waardoor ik in een mensenhart
misschien iets kostbaars brak.
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Geef mij nog vijf minuten
voor een lach, spontaan en blij,
waardoor ik warmte breng en sfeer
in huizen rondom mij.
Heer, geef nog vijf minuten
voor een traan die ik niet liet,
zo bleef een ander eenzaam
en alleen met zijn verdriet.
Geef mij nog vijf minuten
voor wat ik niet heb gedaan,
ofschoon U vele kansen gaf
die ik voorbij liet gaan.
Geef mij nog tien minuten, Heer,
misschien dat het wat wordt,
ach, geef mij een heel leven, Heer,
minuten zijn zo kort.

VOLGENDE UITZENDING OP RTV Amstelveen
OP ZONDAG 14 JUNI OM 10.30 UUR
UIT DE LOCATIE AUGUSTINUSKERK
Houdt de websites van RTVA en de parochie RK Amstelland
en de website van uw eigen locatie goed in de gaten voor de
meest actuele informatie.

11

