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5e zondag veertigdagentijd

Openingslied: GvL 495
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal. Refrein
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. Refrein
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht. Refrein
want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. Refrein
Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. Refrein
Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis GvL 703
Heer, ontferm U: Mis voor de Veertigdagentijd – H. Strategier
Openingsgebed
Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia 31,31-34
Antwoordpsalm: Psalm 51
Refrein: Schep in mij een zuiver hart, mijn God.
Schep in mij een zuiver hart mijn God.
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden. Refrein
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Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg. Refrein
Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.
Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 5,7-9
Vers voor het evangelie:
Refrein: Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer,
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Evangelie: Johannes 12,20-33
Ev. Accl.: Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
(GvL 264) eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Verkondiging
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, 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.
Voorbede gesproken: Heer, wees voor ons een bron van heil.
Offerande: : Psalm 51 – Thomas Attwood
Turn thy face from my sins,
and put all my misdeeds.
Make me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence,
and take not thy Holy Spirit from me.
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Wend uw ogen af van mijn zonde,
wis al mijn schulden uit.
God, schep in mij een zuiver hart,
vernieuw mijn geest, maak hem standvastig.
Verstoot mij niet, weg van uw gelaat,
neem uw heilige geest niet weg van mij.
Aanhef prefatie: GvL 732
Eucharistisch gebed: GvL 732
Sanctus: Mis van Strategier
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…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Agnus Dei: Mis van Strategier
Communie: O vos omnes - Th. Dubois (1837 – 1924)
O vos omnes qui transitis per viam,
attenditte, et videte.
Si est dolor sicut dolor meus.
Posuit me dominus desolatam,
tota die moerore confectam;
ne vocetis me naomi,
sed vocate me mara.
Jullie die voorbijgaan, raakt het jullie niet,
merk toch op en ziet.
Is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan.
Hij verwoestte mijn leven en maakte mij ziek,
dag na dag;
noem mij niet Naomi (de lieflijke),
maar noem mij Mara (de bittere).
Gebed na de communie
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Zegen en wegzending
Slotlied: GvL 407
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

het uur der waarheid
toen hij de stad introk gejuich alom
palmtakken zwaaiden
zongen van verrukking
een ezel zag de meute
dronken van verlangen
vierde zij wat nu begon
van verre kwamen een paar vreemdelingen
zoekers naar zin
een smal pad om te gaan
‘het uur der waarheid is nu aangebroken’
sprak de dichter
het klonk wat zonderling
‘alleen de graankorrel die sterft, geeft vrucht
wie ademt moet zich durven laten gaan’
men hoorde het rommelen in de lucht
inzicht breekt soms door
als een donderslag
maar het vertrouwde
laat men niet graag los
de grote voetafdruk
het winstbejag
peter vermaat
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