Viering op de 5e zondag van de Veertigdagentijd

3 april 2022
m.m.v het JongerenMiddenkoor
Voorganger: Pastoor Broeders
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Openingslied Moment
Van het moment dat Jij me even raakte,
heb ik nu nog stille hoop
dat Jij degene bent die het verschil kan maken
tussen waarheid en geloof, tussen waarheid en geloof.
Vanaf de plaats waar Jij me even raakte,
ben ik naar Jou op zoek gegaan.
Maar tot vandaag besta Jij slechts uit vragen
weet ik niet waar Jij bestaat, weet ik niet waar Jij bestaat.
Jij bent verder weg en dichtbij dan ooit,
ik fluister in de wind je Naam
en hoop dat Jij mijn stille vragen hoort,
en dat Jij je vinden laat, en dat Jij je vinden laat.
Opening door de pastoor
Lied om ontferming Witter dan Sneeuw (naar Psalm 51)
Op mijn weg ben ik gestruikeld,
Tekort geschoten, afgedwaald,
Mijn ogen gericht op eigenbelang.
Wees mij genadig en zuiver mijn hart,
Maak mijn ziel witter dan sneeuw.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
A:Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
In de spiegel van mijn ziel
Zie ik de donkere kant van mezelf,
Mijn blik wend ik af, vol schaamte en spijt.
Zie naar mij om en verlicht mijn geest,
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Maak mijn ziel, witter dan sneeuw.
Christe, Christe, Christe eleison
A:Christe, Christe, Christe eleison
Ik leg mijn fouten voor Jouw voeten neer,
Als een offer mijn gebrokenheid,
Jouw ogen ontwijkend maak ik mij klein.
Bevrijd mij van zonden en richt me weer op
Maak mijn ziel witter dan sneeuw.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
A:Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
Openingsgebed door de pastoor
Eerste Lezing Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan
door de onstuimige golven; en die wagen en paard daarover
laat gaan, leger en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan
gaan ze rusten, staan niet meer op, uitgeblust zijn ze,
uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer aan het verleden en
sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets
nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik door
de steppe, rivieren laat Ik stromen door de woestijn. De wilde
dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de
struisvogels; want door de steppe laat Ik beken stromen,
rivieren door de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk zich kan
laven: en dit volk dat Ik Mij gevormd heb zal mijn lof
verkondigen!
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Tussenzang Breng mij over grenzen
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Deze kleine wereld,
mijn kortzichtigheid
leg ik voor Jou neer.

Al mijn kleine angsten
mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer.
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.
Al mijn zwakke kanten
mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer.
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.
Vol verlangen zoek ik
naar geborgenheid, naar een ommekeer.
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer.
Tweede Lezing Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Filippi
Broeders en zusters, Ik beschouw alles als verlies, want mijn
Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus
heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er
om gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen
eigen gerechtigheid op grond van de wet; mijn gerechtigheid
komt door het geloof in Christus, ze is een gave van God en
steunt op het geloof.
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Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding
gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds
meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen
tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt
heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het
te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee,
vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: ik vergeet
wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt ik storm af op
het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.
Woord van de Heer
A: Wij danken God
Acclamatie voor het Evangelie Wait for he Lord (uit Taize)

Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes
In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 's Morgens vroeg
verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem
toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten
schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel
was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot
Hem: “ Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze
overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke
vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?" Dit
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bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te
kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en
schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem
aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: “Laat
degene onder u die zonder onder is, het eerst een steen op
haar werpen." Weer boog Hij zich voorover en schreef op de
grond. Toen zij dit hoorden dropen zij een voor een af, de
oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de
vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en
sprak tot haar: “Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u
veroordeeld?" Zij antwoordde: “Niemand, Heer." Toen zei Jezus
tot haar: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af
niet meer.
Acclamatie bij het Evangelie
Uitgesproken, hier gehoord,
in het donker een lichtend Woord.
Leven als nooit, een nieuwe aarde
voor wie dit Woord doen en bewaren.
Woord dat in daden wordt verstaan:
het licht aanvaardt, het recht gedaan.
Overweging door de pastoor
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Voorbeden
Acclamatie bij elke voorbede:

Gebedsintenties van de parochie
Bereiding van de Gaven
Lied bij de bereiding van de gaven Omarm
Hoever je gaat
Heeft met afstand niks te maken
Hoogstens met de tijd
En ik weet niet hoe 't komt dat ik weg wil
Maar 't treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand
Dus hier sta ik met een uitgestoken hand
Lief, ga dan mee
En omarm me
Omarm me, omarm me
Lief, ga dan mee
En omarm me
Omarm me, omarm me
En breng me nergens heen
Hoe diep je gaat
Heeft met denken niets te maken
Hoogstens met een wil
En 't voelt alsof ik weet waar ik heenga
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En het leidt me in het donker
en het spot met mijn verstand
Hier sta ik met een uitgestoken hand
Lief, ga dan mee
En omarm me
Omarm me, omarm me
Lief, ga dan mee
En omarm me
Omarm me, omarm me
En breng me nergens heen
Lief, ga dan mee
Omarm m'n lijf en leden
Omarm m'n waanideeën
Omarm me, omarm me
En breng me nergens heen
Gebed over de Gaven door de pastoor
Eucharistisch gebed

we staan

P:De Heer is met u
A:En met uw geest
P:Verheft uw hart
A:Wij zijn met ons hart bij de Heer
P:Brengen wij dank aan de heer onze God
A: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.
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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 uit Taize

P: 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 Emmaus 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.
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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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van het Brood en drinken uit deze beker,
verkonden wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
P: Oneindig goede Vader, wie 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
ons, Vader, de weg naar U, geopend en begaanbaar zij. God
van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde,
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij
vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in
geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde,
verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de
priesters, met onze bisschop Johannes en onze paus
Franciscus
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
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velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
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 de heilige Petrus en Paulus, met alle andere
apostelen en martelaren, 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
A:

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.
P: 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.
A:
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, in eeuwigheid.
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Vredeswens
Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht
Op deze dag, God, bidden wij om vrede
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Misere Nobis
Afnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona Nobis Pacem
Communielied Eet mijn Brood
Eet mijn brood, leef van Mij
Eet van Mij en je zal leven
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed.
Eet van Mij, opdat jullie leven.
Communielied Il Signore Ti Ristora uit Taize
Il Signore ti ristora
Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti
Viene ad incontrarti
Gebed na de Communie door de pastoor
Mededelingen
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Zegen
Slotlied Nooit meer alleen
Nooit meer langs wegen gaan alleen
Gods armen zachtjes om je heen
Zoals een mens je warmen mag
Is Hij bij je ied’re dag
Mag je stil geborgen zijn.
Ademen rustig, diep en wijd
Eenvoud en vreugdevolle tijd
Dat je Zijn lieve vrede kent
In je ziel verbonden bent
met de kern van jouw bestaan.
Wat ook het leven van je vraagt
Vreugde van binnen die je draagt
Dwars door het donker elke keer
En je tillen telkens weer
in een nieuw en helder licht.
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