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Bidden voor een ander
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OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 1
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, - dat ik gezondigd
heb - in woord en gedachte, - in
doen en laten, - door mijn schuld,
- door mijn schuld, - door mijn
grote schuld. - Daarom smeek ik
de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, - en u,
broeders en zusters, - voor mij te
bidden tot de Heer, onze God.
Moge ... – Amen.

Schuldbelijdenis 2
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.
(of gezongen, zie onder)

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 ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer ontferm U

Mis ‘Christus, het eeuwige Woord’, J. Vermulst

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Lofzang
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of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
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Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
Handelingen 1,12-14

Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus,
zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar
en Judas, de broer van Jakobus. Zij
allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de
vrouwen, met Maria, de moeder
van Jezus, en met zijn broeders.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van
de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem
op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar
de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus
en Andreas, Filippus en Tomas,
Antwoordpsalm Psalm 27
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1. De Heer is de schuts
van mijn leven,
2. Dat ik de beminnelijkheid4 van de Heer mag er - varen,
3. Tot U spreekt mijn hart, naar U
zie
ik
op,

of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt,
moet zich niet schamen, maar
God eren met die naam.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Prijst u gelukkig, als men u hoont
om de naam van Christus: het is
een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is,
op u rust. Zorgt dat niemand van
u te lijden heeft als moordenaar
Alleluia

m. naar Gregoriaans

œ œ œ œ œ ˙

1. Voorzang; 2. Allen:

&

Refrein: Hal - le

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

˙

- lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

Ik zal u niet verweesdáachterlaten, zegt de Heer. œ
œ ˙
œ
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aan de mensen die Gij Mij uit de
Evangelie Johannes 17,1-11a
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Zoon,
Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich ver - blijden. R.
opdat de Zoon U verheerlijke. Gij onderhouden. Nu weten zij dat
hebt Hem immers macht gege- al wat Gij Mij gegeven hebt, van
ven over alle mensen om eeuwig U komt. Want de boodschap die
leven te schenken aan allen die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik
Gij Hem gegeven hebt. En dit hun meegedeeld, en zij hebben
is het eeuwige leven, dat zij U ze aangenomen en naar waarheid
kennen, de enige ware God en erkend dat Ik van U ben uitgeHem die Gij hebt gezonden: Jezus gaan, en zij hebben geloofd dat
Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor
Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt hen. Niet voor de wereld bid Ik,
door het werk te volbrengen dat maar voor hen die Gij Mij gegeGij Mij hebt opgedragen te doen. ven hebt, omdat zij U toebehoren.
Gij, Vader, verheerlijk Mij thans Al het mijne is van U en het uwe
bij Uzelf en geef Mij de heerlijk- is van Mij. Zo ben Ik in hen verheid, die Ik bij U had eer de heerlijkt. Ik blijf niet langer in
de wereld, zij echter blijven in de
wereld bestond.
Ik heb uw naam geopenbaard wereld, terwijl Ik naar U toe kom.’
m. J. Valkestijn
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Homilie of overweging
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dan

ken

God.

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 vergeving van de zonden; - de
verrijzenis van het lichaam; - en
het eeuwig leven. Amen.

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium. - Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, - et ex Patre natum ante
omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, - genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem
omnia facta sunt. - Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. - Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est. - Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, - et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, - et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris. - Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. - Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. - Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. - Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. - Et exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
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Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus
of eventueel de communieviering (zie blz. 10).
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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 heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven

EUCHARISTISCH GEBED
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.
doet ons delen in de heerlijkheid
die Hij van U, zijn Vader, heeft
ontvangen.
Vreugde om het Paasfeest vervult
ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de
hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde:

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 is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen
is ten hemel, voor hun ogen. Hij

7

of Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.

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.

Na de maaltijd nam Hij ook de
beker in zijn handen, dankte U
opnieuw, 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.

Toen Hij werd overgeleverd en
vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen,
dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen, en
sprak: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
m. J. Vermulst

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.

Gedenk dan uw kerk, Heer, over
de hele aarde, voltooi uw liefde
in onze gemeenschap rondom de
bisschop van Rome, paus N., onze
bisschop N. en allen die Gij tot uw
dienst hebt geroepen.

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 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.
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geliefde Zoon aanhouden tot in
uw heerlijkheid.

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 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

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.

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
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.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Verlos ons, Heer...
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
Breken van het brood

of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
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Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending

DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

God van de machten, in het delen van het brood herkennen wij
uw Zoon, onderA ons aanwezig
als de Verrezene. Wek ook ons op
tot waarachtig leven. – Acclamatie

men,

tot in

eeu wig heid.

a

men.

U komt aan het licht waar Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen,
vrede schenkt en zonden vergeeft. Hij leeft onder ons, nodigt
ons uit in Hem te geloven en
schenkt ons zijn Geest. – Acclamatie

– Acclamatie

U hebt Jezus uit de doden doen
opstaan en Hem verheven aan
uw rechterhand. Hij die zichzelf

U zij al le eer en

A

rie

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.

Aan

glo

U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
nieuwe Adam, Jezus Christus, de
Heer. Hij leeft met U tot in eeuwigheid. – Allen:
glo

men,
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GEZANGEN
1. Psalm 27

t. I. Gerhardt/M. v.d. Zeyde; m. H. Brüggen

De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De Heer is
mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? – Refrein
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: daar te zijn - in
het huis van de Heer, al de dagen mijns leven. – Refrein
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord. Gij zegt
– en mijn hart spreekt het na: ‘zoekt mijn aanschijn.’ Uw aanschijn,
Heer, wil ik zoeken. – Refrein
2. Zingt voor de Heer van liefde en trouw
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t. M. van der Plas; m. J. Mul

Mogen allen één zijn
3.
Mogen allen één zijn

t. J. de Vocht; m. L. de Vocht
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Al heeft hij ons verlaten

5. Al heeft Hij ons verlaten
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t. H. Beex; m. H. Strategier

1. Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt,
dat de
geven zal,
1. brood
Brood
zalVader
Ik uugeven
dat uit de hemel daalt, brood dat de Vader u
dat
de wereld
leven
Refrein
geven
zal,vol
dat
de haalt.
wereld
vol leven haalt. – Refrein
2. Ik ben brood voor leven, wie Mij eet hongert nooit,

2. brood
Ik ben
brood
leven,
dat voor
u uitvoor
de hemel
komtwie Mij eet hongert nooit, brood dat voor
u
uit
de
hemel
komt,
totRefrein
nieuw leven de wereld tooit. – Refrein
tot nieuw leven de wereld tooit.
3. Mensen
sleuren,
sloven, sloven,
voor kost voor
die kortkost
beklijft,
3.
Mensen
sleuren,
die kort beklijft, werk voor het
werk
voordat
het brood
dat u brengen
zal nieuw leven dat altijd blijft. – Refrein
brood
u brengen
zal een
een nieuw leven dat altijd blijft. Refrein
Refrein

Geef ons dit brood al

eeu wig le ven; wie

tijd,
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an ders zou
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LATIJNSE GEZANGEN
Introitus Psalm 27
Exaudi, Domine, vocem meam,
qua clamavi ad te, alleluia: tibi
dixit cor meum, quaesivi vultum
tuum, vultum tuum, Domine,
requiram, ne avertas faciem
tuam a me, alleluia, alleluia.

Heer, luister naar mijn bidden en
smeken! Alleluia. Naar U gaat mijn
hart uit. U wil ik zien; uw gelaat,
Heer, wil ik aanschouwen. Verberg
mij uw aanschijn niet. Alleluia, alleluia.

1e Alleluia Psalm 47
Alleluia, alleluia.
Regnavit Dominus super omnes
gentes: Deus sedet super sedem
sanctam suam. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
De Heer is Koning over alle volkeren; God zetelt op zijn heilige troon.
Alleluia.

2e Alleluia Johannes 16
Alleluia, alleluia.
Exivi a Patre, et veni in mundum:
iterum relinquo mundum, et
vado ad Patrem. Alleluia.
Offertorium Psalm 47
Ascendit Deus in iubilatione et,
Dominus in voce tubae, alleluia.
Communio Johannes 17
Pater, cum essem cum eis, ego
servabam eos, quos dedisti mihi,
alleluia, nunc autem ad te venio:
non rogo, ut tollas eos de mundo,
sed ut serves eos a malo, alleluia,
alleluia.

Alleluia, alleluia.

Ik ben uitgegaan van de Vader en
in de wereld gekomen; weer verlaat
Ik de wereld en ga naar de Vader.
Alleluia.
God steeg op onder gejubel, de Heer
onder bazuingeschal, alleluia.
Vader, toen Ik bij hen was, bewaarde
Ik hen die Gij Mij hebt gegeven.
Alleluia. Maar nu kom Ik naar U
toe. Ik bid niet, dat Gij hen uit de
wereld wegneemt, maar dat Gij hen
bewaart voor het kwaad. Alleluia,
alleluia.
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Bezinning
Stort uw Geest uit …
Stort uw Geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.
Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de handen van de mensen.
Zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn.
Stort uw vuur uit
over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen
over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.
Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen
Stort uw Geest uit
over de huizen van de mensen
over de steden van de mensen
over de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.
Hier en nu,
over ons
Stort uw Geest uit.
Frans Cromphout sj (1924-2003)

