Eucharistieviering
op de 30e Zondag door het jaar

Voorganger: Pastoor Broeders
m.m.v. het JongerenMiddenkoor
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Openingslied Breng mij over grenzen
Deze kleine wereld, mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer.
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.
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
Opening door de pastoor
Inleiding door de tekstgroep
Heer ontferm U uit ‘Om Ontmoeting’
Heer ontferm U over ons
A: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
A: Christus ontferm U over ons
Kyrie, Kyrie eleison
Heer ontferm U over ons
A: Heer ontferm U over ons
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Eer aan God uit ‘Om Ontmoeting’
Eer aan God in den hoge
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote
heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
Openingsgebed door de pastoor
Eerste Lezing uit de Wijsheid van Jezus Sirach
De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des
persoons; Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de
arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het
gezucht van de wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij
blijft klagen. Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen,
en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.
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Het gebed van de arme dringt door de wolken heen, zolang het
zijn doel niet bereikt, rust het niet; het laat niet af, totdat de
Allerhoogste zich erbarmt, en de Rechtvaardige oordeel velt en
recht verschaft.
Woord van de Heer – Wij danken God
Tussenzang Jij draagt mij
De angst doet mijn adem stokken
Mijn benen geplant in de grond
Alleen mijn ogen: ze zien de gevaren
Een schreeuw ontsnapt uit mijn mond
Nog eenmaal kijk ik achterom
Contouren van wat is geweest
Ik voel de schemer, de beelden vervagen
Verward, verloren, bevreesd
refrein:
Draag mij, God, draag mij
Til me op en neem me mee
Ik houd me vast aan Jouw vertrouwen
Want ik weet: Jij draagt me over de drempel
Wat was en wat ooit zal worden
Ik neem het besluit, durf het aan
Ik strek mijn armen, mijn ogen gesloten
En hoop dat Jij me ziet staan
refrein
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Blijf ik staan, dan stopt de aarde
Ga ik terug, dan haat ik mezelf
En loop ik door… En loop ik door…
refrein 2x
Jij draagt mij
Tweede Lezing
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteus
Dierbare, Wat mij betreft, mijn bloed is weldra geplengd, het
uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd
gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht
mij de krans der gerechtigheid waarmee de Heer, de
rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet
alleen mij maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Bij
mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, allen
hebben mij in de steek gelaten. Moge het hun niet worden
aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij
kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen, zodat alle volkeren ervan horen. En
ik werd verlost uit de muil van de leeuw. De Heer zal mij blijven
beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden
overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de
heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Woord van de Heer – Wij danken God
Evangelie-acclamatie Alleluja
Alleluja, Alleluja
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Evangelielezing Uit het heilig evangelie volgens Lucas
In die tijd zei Jezus tot hen die, - overtuigd van eigen
gerechtigheid - de anderen minachtten, de volgende gelijken is:
“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een
was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De Farizeeër
stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik
dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen, rovers,
onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik
vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.
Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen
niet opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst
en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging
gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al wie zich
verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven
worden."
Evangelieacclamatie
‘Want wie zijn leven wil redden
zal het verliezen
Maar wie zijn leven verliest,
omwille van Mij,
zal het redden
zal het redden
zal het redden.’
Overweging door de pastoor
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Voorbeden
Gezongen acclamate bij elke voorbede:
Dat er troost en licht zal zijn, en Jij ons optilt uit de pijn,
daar vertrouw ik op
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
Nachtenlang lig ik te woelen
Als de slaap niet komen wil
Wou dat ik een keer kon voelen
Dat 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 mij 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..
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Gebed over de Gaven door de pastoor
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:
Heilig uit Om ‘Ontmoeting’
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde, van uw heerlijkheid.
Hosanna in den Hoge!
Gezegend die komt in de naam van de Heer
Hosanna in den Hoge!
P: Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U
stroomt alle heiligheid.
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Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons
geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw
Zoon.
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.
P: 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.
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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, Johannes onze bisschop en alle bisschoppen
van de gehele Kerk,
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
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 de heilige Jozef,
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus en met de
apostelen en heiligen in uw koninkrijk, 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 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
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome; Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
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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 The Kingdom of God uit Taize
The Kingdom of God is justice and peace,
and joy in the holy Spirit
Come Lord, and open in us the gates of your Kingdom
Lam Gods uit 'Om Ontmoeting'
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U over ons
Ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U over ons
Ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
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Geef ons de vrede 3x
de vrede
Communie
Communielied In de ochtend bij de H. DrieEenheid
In de ochtend wek Jij mij
Uit de adem van het strand
Je roept mij aan, laat mij vrij
en maakt een enig mens van mij.
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan
Om open en oprecht het leven aan te gaan.
In de middag loop Je met mij mee;
een vriend vol warmte en begrip.
Je kent mijn angsten en mijn pijn
en leert mij delen brood en wijn.
Zoon van mensen steeds nabij
die lijdt en sterft en leeft voor mij
’s Avonds kom ik bij Je aan,
Je staat op mij te wachten:
een troostend en waarachtig woord
een veilig huis een toevluchtsoord.
Je neemt me bij de hand
en kust me zacht tot leven,
Want nog voor mijn eerste ademstocht
heb Jij mijn naam in jouw hart gezocht
Slotgebed door de pastoor
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Mededelingen
Wegzending en Zegen
Slotlied En mijn ziel zingt zacht (Lofzang van Maria)
Jij kent mij als geen ander.
Ziet mij zoals ik ben.
Jij wekt in mij nieuw leven, ik hoor je Stem.
Jouw Geest is als geen ander,
jouw Naam prijkt bovenaan.
Laat iedereen Je prijzen om wat Je hebt gedaan.
En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou.
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om,
Jij ziet naar ons om, naar ons om.
Vrede voor wie Jou vrezen.
Hoogmoed komt voor de val.
Jij leert de weten van liefde boven al
Jouw trouw is zonder grenzen.
Jij geeft om ieder kind
Jij bent een God van mensen,
bij wie ik redding vind.
En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou.
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om,
Jij ziet naar ons om, naar ons om.
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