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Openingslied Light of the world
Light of the world
You stepped down into darkness
Open my eyes, let me see
Beauty that made this heart adore You
Hope of a life spent with You
So here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God
You're altogether lovely, altogether worthy
Altogether wonderful to me
King of all days, oh, so highly exalted
Glorious in heaven above
Humbly You came to the earth You created
All for love's sake became poor
So here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God
You're altogether lovely, altogether worthy
Altogether wonderful to me
I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross 3x
And here I am to worship
Here I am to bow down, Here I am to say that You're my God
You're altogether lovely, altogether worthy
Altogether wonderful to me
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Opening door de pastoor
Inleiding door de tekstgroep
Lied om ontferming Hoop dringt door het donker
Hoop dringt door het donker, gedragen door Uw licht.
Wij zien verlangend uit. Uw naam krijgt een gezicht
Gij, die de wereld hebt gemaakt
voor jong en oud, voor iedereen:
Ontferm U over ons, ontferm U over ons
A: Ontferm U over ons, ontferm U over ons
Gij die de zon laat opgaan
voor zieken en gezonden voor iedereen:
Ontferm U over ons, ontferm U over ons
A: Ontferm U over ons, ontferm U over ons
Hoop dringt..
Gij die de hemelen laat regenen
over goeden en kwaden over iedereen
Ontferm U over ons, ontferm U over ons
A: Ontferm U over ons, ontferm U over ons
Gij, die de velden laat bloeien
voor rijken en armen voor iedereen;
Ontferm U over ons, ontferm U over ons
A: Ontferm U over ons, ontferm U over ons
Hoop dringt..
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Gloria uit Taize
K:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo
V: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 pastoor
Eerste Lezing uit het tweede boek Samuël
In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in
Hebron en zeiden: “Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die
de troepen van Israël aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u
verzekerd:
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Gij zult mijn volk Israël hoeden; gij zijt het die over Israël zult
heersen." Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in
Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond
ten overstaan van de Heer en zij zalfden David tot koning over
Israël.
Woord van de Heer – Wij danken God
Tussenzang Ik heb een Bondgenoot
Vroeg in de morgen, alleen
ben ik gegaan langs de wegen.
Nergens een mens om mij heen
Daar kwam het daglicht mij tegen
Wit licht, dat mij overscheen.
Vroeg in de morgen ben Jij
zomaar met mij opgelopen.
Ik ben veranderd in wij.
Zo breekt de toekomst zich open.
En gaat de nacht voorbij.
Vroeg in de morgen gaan wij,
blinkend van dauw nog de weiden.
Weg uit het land van de dood.
Al blijft er nog spraken van lijden.
Ik heb een Bondgenoot,
ik heb een Bondgenoot.
Tweede Lezing Uit de brief van de apostel Paulus aan de
christenen van Kolosse
Broeders en zusters, Blijmoedig danken wij God, de Vader,
omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen
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en te leven in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein
van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn
geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze
zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de
eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles
geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het
onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en
machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij
bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd
van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die
van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij
alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn
volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en
vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om
alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen.
Woord van de Heer – Wij danken God
Evangelie-acclamatie Alleluja
Alleluja, Alleluja
Evangelielezing Uit het heilig evangelie volgens Lucas
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar
de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: “Anderen
heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias
van God is, de uitverkorene!" De soldaten brachten Hem zure
wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: “Als Gij de koning
der Joden zijt, red dan uzelf." Boven Hem stond als opschrift in
Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: “Dit is de koning der
Joden." Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde
Hem: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons." Maar de
andere strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees voor God
terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?
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En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij
door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets
verkeerds gedaan." Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij
wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt." En Jezus sprak tot
hem: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in
het paradijs."
Evangelieacclamatie uit Taize
Jesus, remember me,
when You come into your kingdom.
Jesus, remember me,
when You come into your kingdom.
Overweging door de pastoor
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Voorbeden
Acclamatie bij elke voorbede:
A: Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U (3x)
Gebedsintenties van de parochie
Bereiding van de gaven en collecte
Lied bij de bereiding van de gaven Praise the King of Heaven
Praise my soul, the King of heaven,
to the throne thy tribute bring;
ransomed, healed, restored, forgiven,
evermore God’s praises sing.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Praise the everlasting King!
Praise the Lord for grace and favor,
to all people in distress;
Praise God, still the same as ever;
slow to chide and swift to bless;
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Glorious in his faithfulness.
Fatherlike God tends and spares us;
well our feble frame he knows;
Motherlike God gently bears us;
rescues us from all our foes;
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Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Widely God’s mercy flows.
Angels in the Heights adoring,
you behold God face to face;
saints triumphant, now adoring
gathered in from every race.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Praise with us the God of grace.
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. Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid
gekroond, priester in eeuwigheid, koning en Heer van heel de
schepping, Jezus Christus. Hij heeft uw raadsbesluit
geopenbaard. Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles
heeft Hij volbracht, om onze vrede te worden. Hij maakt de
wereld tot een nieuwe schepping, Hij zal voor U een koninkrijk
verwerven, God, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en
liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede.
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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 Dominus
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.
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
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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.
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.
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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
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.
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Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Vredeswens
Lied bij de Vredeswens 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
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
Communielied Jesus Christ, here amongst us uit Iona
Jesus Christ, Jesus Christ, here amongst us
Go with us, stay with us, grant us your peace.
You are the way and the truth and the life
in You the fullness of God is found
You are the lover and light of the world
even the darkness is light to You
You are the shepherd who calls us by name
none who respond will be turned away
You are the vine which is rooted in God
grafted to you we will bear much fruit.
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Slotgebed door de pastoor
Mededelingen
Wegzending en Zegen
Slotlied In duisternis gekomen
Is in duisternis gekomen,
heeft de zwarte nacht verlicht,
brak het juk op onze schouders,
werd een tastbaar vergezicht.
Is een sterveling geworden,
heeft ons van dichtbij gegroet,
heeft zich willen openbaren,
werd een mens van vlees en bloed.
Wie opnieuw worden geboren, gaan voorbij de kille dood,
wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok, levend brood.
Is genaakbaar klein geworden,
heeft ons weergaloos gewenkt,
heeft de steppe laten bloeien,
en het dorre land doordrenkt.
Draagt een gordel om de heupen,
van gerechtigheid en trouw,
is een rots voor ons geworden,
een onwankelbaar gebouw.
Wie opnieuw...

15

Werd het licht voor aller ogen,
God gelijk, een mensenzoon,
heeft niemand willen buitensluiten,
nam niet plaats op hoge troon.
Blijft de lamp voor onze voeten,
kan door niets worden gestuit,
is voorbeeldig onze vrede,
gaat voor altijd voor ons uit.
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