Eucharistieviering
op de 13e Zondag door het jaar

Voorganger: Pastor v.d. Helm
m.m.v. het JongerenMiddenkoor
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Openingslied Hij is Vuur
Nu al eeuwen lang geleden, in een streek aan de Jordaan
woont een man, men zegt van Hem: Hij is uit God vandaan.
Met hart en handen open, voor de mensen aan de kant.
Zo brandt hij, vonk van boven, in dat oud en donker land.
Hij is vuur.
Maar omdat zijn woorden hard zijn, voor de rijken van die tijd
vangen zij Hem in hun net, zij willen Hem wel kwijt.
Hij die alles wilde delen, aan een ander kansen bood,
stuk gemaakt aan't kruis vond Hij te jong een harde dood.
Hij is vuur.
Maar dat vuur is blijven branden, en het stak de mensen aan
en zijn woorden krijgen handen, waar wij elkaar verstaan.
En Hij komt opnieuw tot leven,
waar een mens zich breken laat, voor een ander die als Hij
toen met een kruis door 't leven gaat.
Hij is vuur.
Opening door de pastor

Kyrie
Kyrie Eleison / Christe Eleison / Kyrie Eleison
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Gloria uit Taize
K:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
A:Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote
heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over
ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U
over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
A:Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
K:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo
Openingsgebed door de pastor
Eerste Lezing Uit het eerste boek der Koningen
In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van
Safat zalven tot uw opvolger als profeet." Elia vertrok en trof
Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was.
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Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich
bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn
mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en
zei: “Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn
moeder; dan zal ik u volgen." Hij antwoordde hem: “Ga maar
weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?" Hierop ging Elisa
naar de ossen terug, slachtte er twee, kookte het vlees op het
hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna
vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
Woord van de Heer – Wij danken God
Tussenzang Breng mij over grenzen
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.
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Tweede Lezing Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
Galaten
Broeders en zusters, Voor de vrijheid heeft Christus ons
gemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk
opleggen. Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn.
Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de
zelfzucht; dient elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in
dit éne gebod: “Bemin uw naaste als uzelf." Maar als ge elkaar
blijft bijten en klauwen vrees ik dat ge elkaar op de duur zult
verslinden. Ik bedoel dit: leeft naar de Geest, dan zult ge niet
uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt
met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt
in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar
overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de
wet.
Woord van de Heer – Wij danken God
Evangelie-acclamatie Alleluja
Alleluja, Alleluja
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond
boden voor zich uit. Deze kwamen op hun tocht in een
Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de
Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel
van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit
gewaar werden vroegen ze:
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“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te
verdelgen ?" Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge
toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.
Terwijl zij onderweg waren zei iemand tot Hem: “Ik zal u
volgen, waar Gij ook heen gaat." Jezus sprak tot hem: “De
vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de
Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten
rusten." Tot een ander sprak Hij: “Volg Mij." Deze vroeg: “Heer,
laat mij eerst terug gaan om mijn vader te begraven." Jezus zei
tot hem: “Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga
heen en verkondig het Rijk Gods." Weer een ander zeide: “Ik zal
U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn
huisgenoten. Tot hem sprak Jezus: “Wie de hand aan de ploeg
slaat maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor
het Rijk Gods.
Evangelieacclamatie
Want wie zijn leven wil redden,
zal het het verliezen
Maar wie zijn leven verliest, omwille van Mij,
zal het redden,
zal het redden.
Overweging door de pastor
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Voorbeden
Acclamate bij elke voorbede:
Misericordes, sicut Pater 2x
Gebedsintenties van de parochie
Collecte en Bereiding van de gaven
Lied Ik heb je iets te zeggen
Dagenlang loop ik gevangen
in de molens van mijn geest,
steeds blijft de gedachte knagen:
hier ben ik al eens geweest.
Nachtlang loop ik gevangen
als de slaap niet komen wil,
wou dat ik een keer kan voelen
waar het veilig is en stil.
Stem zo diep van binnen, kom je soms bij God vandaan?
Dan wil ik opnieuw beginnen om met Jou de weg te gaan.
Niemand die me uit kan leggen,
wat het is met Jou en mij.
Ja, Je hebt me iets te zeggen,
loop me nooit zomaar voorbij.
Stem zo diep van binnen, kom je soms bij God vandaan?
Dan wil ik opnieuw beginnen om met Jou de weg te gaan.
Gebed over de Gaven door de pastor
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Eucharistisch gebed
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
P: 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, die met
ons onbestendig lot begaan, is mens geworden, geboren uit
de Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van
de dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons
doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen,
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
Sanctus uit Taize
Sanctus, Sanctus, Sanctus Domnius
Deus Sabaoth
Deus Sabaoth
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 Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
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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 onze 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A:Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
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.
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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 vertrouw vol en met vreugde onze wegen gaan,
toenemend in geloof, vervul 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
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 Josef haar
bruidegom, met uw apostelen en martelaren, met Petrus en
Paulus, 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 en 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.
A: Amen
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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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
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, toon ons jouw Gezicht
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem
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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 Komen ooit voeten gevleugeld
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord
wij zullen rusten in vrede
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
Slotgebed door de pastor
Mededelingen
Wegzending en Zegen
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Slotlied Dat nog duizend dagen komen
Laat niet toe wie rampen brengen.
Recht je rug bij tegenwind.
Laat de doden zelf maar graven
Wees zo sterk als een kind.
refrein:
Dat nog duizend dagen komen,
dat zij komen, blijven komen,
dat nog duizend en één morgen komt.
Wees als sterren aan de hemel.
Lichtend voorbeeld, zonneschijn.
Blijf niet dralen als zovelen.
Nieuwe mensen kun je zijn.
refrein
Breek uit vastgelopen paden,
geef de hoop een nieuw gezicht.
Wees al gaande zelf een rustpunt.
En je leven wordt heel licht.
Refrein
En de oude tijd vergaat.
Een nieuwe dag begint.
Het menselijk gelaat
spreekt recht en overwint.
refrein
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