De uitdaging
Zondag 28 juni 2020

Openingslied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
Die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw,
Alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
Dat ons versterkt in alle nood,
Dat ons doet leven na de dood,
Alleluja, alleluja.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
Die in ons hoofd haar woning vindt,
Die in ons hart haar rijk begint,
Alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat,
Zingt voor de deur die open staat,
Zingt voor de God die zingen laat,
Alleluja, alleluja.
Begroeting en inleiding
Schuldbelijdenis
A: 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.
P: Moge…..
A: Amen.
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Vaste gezangen uit: Missa Exsurge Domine
Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Gloria
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; 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.

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.
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.

Gebed bij de opening van de Schrift
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Eerste lezing: 2 Koningen 4, 8-11.14-16a
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde
een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij haar
te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in
de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar
echtgenoot: ‘Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan
huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine
kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een
lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek
nemen.’
Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de
bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg
Elisa aan Gechazi, zijn knecht: ‘Kunnen we dan werkelijk niets voor
haar doen?’ Gechazi antwoordde: ‘Zij heeft helaas geen zoon en
haar man is oud.’ Toen zei Elisa: ‘Roep haar.’ De knecht riep haar
en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: ‘Volgend jaar om
deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 89

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen aan elk
geslacht. Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, de hemel is
de grondslag van mijn trouw.
Refrein
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is, omdat het leeft, Heer,
in het licht van uw gelaat. Van dag tot dag vertrouwt het op uw
Naam, vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid. Refrein
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte, uw gunst maakt ons tot een
groot en machtig volk. Want van de Heer ontvingen wij ons schild,
de Heilige van Israël gaf ons een koning.
Refrein
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Tweede lezing: Romeinen 6, 3-4. 8-11
Broeders en zusters. Gij weet dat de doop, waardoor wij één zijn
geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dóód?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij
een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de macht
van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want
wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer
sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die
Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het
leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij
uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in
Christus Jezus.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Halleluia
Refrein: Halleluia, Halleluia, Halleluia.
Heer, laat ons luis’tren naar dat, wat U ons zegt.
Heer, laat ons luis’tren naar uw Woord. Refrein

Evangelie: Matteüs: 10, 37-42
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: ‘Wie vader of moeder meer
bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint
dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij
volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en
wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt,
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden
heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook
het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens
opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van
een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen - al was
het maar een beker koud water - geeft, omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Verkondiging

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
eeuwige leven. Amen.
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
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Lied: Alleen wie het gegeven is

P: Bidt, broeders en zusters …
A: 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
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Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw
hand en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te
treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij is
de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven
dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons
toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw
heerlijkheid met dit lied:
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.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

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.
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder 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 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: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Oneindig goede Vader, wij 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 alle zoekers de weg naar
U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn
bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer
alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en
maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons
herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend
in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg
aantonen die naar uw liefde leidt.
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 uw apostelen en martelaren, 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 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.
A: Amen.

Onze Vader
A: 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…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Communie
P: Zalig zij ...
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik
zal gezond worden.
Communielied: Ave Verum Corpus – Mozart (1756 – 1791)
Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine.
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
unda fluxit sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria.
Dat werkelijk heeft geleden en voor
de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.

Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen
Slotlied: De aarde is vervuld
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