Heb totaal lief
25 oktober 2020



Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen.



Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de GIVT app
doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk.

Alle vaste gezangen uit: In Tempore Adventus et Quadragesimae
van Michael Haydn (1737-1806)
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Openingslied: Waar wij in liefde samenzijn

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.

Kyrie

Gloria

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Exodus 22, 20-26
Zo spreekt de Heer: ‘Gij moet een vreemdeling niet slecht
behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf
als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen zult ge
geen onrecht aandoen. Als ge hen tekort doet en als hun klagen tot
Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal
losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden
weduwen, uw kinderen wezen.
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Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in
uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet
geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in pand neemt,
dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft
niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van
zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij tot Mij om hulp,
dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 18
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Refrein
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming. Refrein
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad. Refrein
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots.
verheerlijkt zij God, mijn verlosser. Refrein

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 1 5c-10
Broeders en zusters, Gij weet hoe ons optreden bij u is geweest. Het
was gericht op uw heil. En gij van uw kant zijt navolgers geworden
van ons en van de Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder
allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest. Gij
zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in
Achaïa.
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Ja, van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken,
en niet enkel in Macedonië en Achaïa; allerwegen is uw geloof in
God bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen, zij
vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn
ontvangen; hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de
levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te
verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt
van de komende toorn.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Alleluia
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader
zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen

Evangelie Matteüs 22, 34-40
In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus
de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een
wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: ‘Meester,
wat is het voornaamste gebod in de Wet?’
Hij antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel
uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het
voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden
hangt heel de Wet en de Profeten.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Verkondiging
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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
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte
Lied: Ubi caritas
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Bereiding van de gaven
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

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.

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 Jezus Christus onze Heer.
Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit
de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de
dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet
voortleven tot in eeuwigheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die
staan voor uw troon, loven en aanbidden U en zingen U toe met de
woorden:
Sanctus en Benedictus
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.
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, 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.
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.

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.
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.
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 dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus
Franciscus, onze bisschop Johannes, en allen die Gij tot uw dienst
hebt geroepen.
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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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 geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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
Communie
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
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Communielied: Lied van de liefde – Tekst: F.X.J. Baneke
Muziek: J.S. Bach
Al zing ik in een eng’len taal,
al roep ik als een profeet.
Zonder de liefde een leeg cymbaal.
Al heb ik een volmaakt geloof
en deel ik uit mijn bezit.
Zonder de liefde is het niets.
Zonder de liefde ben ik niets.
De liefde is waarachtigheid,
ziet heen door alle valse schijn.
Zij zint geen kwaad, doet niemand pijn.
De liefde reikt verzoening aan.
Haar kracht kan zelfs de dood weerstaan.
De liefde, zij zal nooit vergaan.
De liefde, zij zal nooit vergaan.
Nu zien wij nog in spiegelbeeld,
ooit echter in Gods eigen Licht
van aangezicht tot aangezicht.
Drie wonen in het mensenhart.
Geloof en hoop en liefde.
De grootste is de liefde;
van deze drie de liefde.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Maria, poort van genade
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