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Openingslied:
Refrein: Ontvangt Gods genade niet tevergeefs:
Dit is de gunstige tijd,
dit is de dag van het heil. Refrein:
Bekeert u tot God,
Hij is genadig en barmhartig. Refrein:
Eer zij de heerlijkheid Gods,
Vader, Zoon en heilige Geest. Refrein:
Kruisteken en begroeting
Kyrie: Messe in f – J. Rheinberger(1839-1901)
Openingsgebed
Eerste lezing: Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Antwoordpsalm: Psalm 116
Refrein:
Ik mag weer leven onder Gods oog
in het land van de levenden.
Ik bleef vertrouwen, al zei ik:
ik ben gebroken van smart;
Want kostbaar is in zijn ogen
het leven van wie Hem vereert. Refrein:
O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan. Refrein:
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Op ’t voorplein van uw tempel,
in uw Jeruzalem. Refrein:
Tweede lezing: Romeinen 8, 31b-34
Vers voor het Evangelie:
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Looft de Heer, alle gij volken.
Vanuit een schitterende wolk
werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Evangelie: Marcus 9, 2-10
Ev. Accl.:
Woorden van oudsher gegeven, zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven, ‘ga’ en ik zal met je zijn
Geloofsbelijdenis: gesproken
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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn 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.
Voorbede: gesproken
Heer, wees voor ons een bron van heil.
Offerande: uit Mess in f – Rheinberger – tekst Th. Van Aquino
Verbum supernum prodiens,
nec Patris linquens dexteram,
ad opus suum exiens,
venit ad vitæ vesperam.
Se nascens dedit socium,
convescens in edulium,
se regnans, se regnans dat in præmium
se moriens in pretium
O salutaris hostia,
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quæ cæli pandis ostium,
bella premunt hostilia;
quae coeli pandis ostium,
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.
Het hoogste woord daalt uit het licht
en blijft toch voor Gods aangezicht.
Het geeft zich over aan de nacht,
zo wordt zijn grote werk volbracht.
Hij komt tot ons als lotgenoot,
Hij deelt zich aan ons uit als brood,
als losgeld geeft Hij zich aan ’t kruis
en als ons loon in ’t vaderhuis
In twee gedaanten, brood en wijn,
wil Hij ons aller voedsel zijn.
O zalig Lam dat voor ons boet,
de deur des hemels opendoet,
de vijand staat hier om ons heen,
Gij kunt ons helpen, Gij alleen.
Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door
God de almachtige Vader.
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
Prefatie
Sanctus: Messe in f
Eucharistisch gebed
Euch. Accl.: gesproken
Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
Onze Vader: gesproken
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Allen:
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.
Verlos…
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Want van U is het koninkrijk en de kracht, En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredeswens
Agnus Dei: Messe in f
Communie: Panis angelicus – Cesar Franck – tekst Th. Van Aquino
Panis angelicus fit panis hominum;
Dat panis coelicus figuris terminum:
O res mirabilis manducat Dominum
Pauper, pauper, servus et humilis.
Brood van de engelen wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt een einde
aan de schaduwen;
O, groot wonder
dienaren, arm en nederig
nuttigen hun Heer.
Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen
Slotlied:
Jezus, op de berg verheven,
sprekend van Jeruzalem,
door de Geest als wolk omgeven
en bevestigd door Gods stem:
‘Jezus is de welbeminde,
laat u binden door zijn Woord; luistert naar Hem’.
Mozes en Elia kwamen
en getuigden voor zijn weg;
heel de hemel kwam beamen;
‘Luister en doe wat Hij zegt’.
God heeft Jezus aangeprezen,
eer bewezen, Geest en wolk op Hem gelegd.
Op uw Woord willen wij bouwen,
omdat U in glans verscheen;
onderpand van ons vertrouwen,
ook nadat het licht verdween.
Vaders enig welbehagen,
sindsdien zagen zij U, Jezus, U alleen.
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