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Openingslied: Gij zijt in glans verschenen

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 Brevis no.7
Charles Gounod (1818-1893)

Kyrie, eleison
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Heer, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste lezing: Genesis 15,5-12.17-18
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: ‘Kijk naar de hemel
en tel de sterren, als ge kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo talrijk wordt
uw nageslacht.’ Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als
gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: ‘Ik ben de Heer, die u uit Ur
in Chaldéa heb geleid om u dit land in bezit te geven.’ Abram vroeg:
‘Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?’ Hij zei
tot hem: ‘Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram,
een tortel en een jonge duif.’ Abram haalde dit alles, sneed de dieren
middendoor, en legde de stukken tegenover elkaar, alleen de vogels
sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar
Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was
ondergegaan, en het helemaal donker was geworden, zag Abram een
rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Op
die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: ‘Aan uw
nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de
grote rivier, de Eufraat.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Tussenzang: Psalm 27

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 levens.

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
Tweede lezing: Filippenzen 3,17-4,1
Broeders en zusters, Volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich
gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want ik heb er u al
vaak over gesproken en moet het nu onder tranen herhalen: velen
leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus' kruis. Zij
zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun God, in hun schande
stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar
ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze
verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam
herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te
onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik
zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer,
mijn geliefden.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Tussenzang: Looft de Heer

Van uit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Refrein

Evangelie: Lucas 9,28b-36
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en
besteeg de berg Tabor om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was
veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend
wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes
en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn
heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn
metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker
geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem
stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus:
‘Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een
voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen
de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk
klonk een stem die sprak: ‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert
naar Hem.’ Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen
was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van
wat zij gezien hadden.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Verkondiging
Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et
invisibilium.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van
hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en
en onzichtbaar is,
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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.

en in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren
Zoon van God.
vóór alle tijden geboren
uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit
de ware God,
geboren, niet geschapen, één
in wezen met de Vader, en door
wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil, uit de
hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest
uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius
Pilatus, en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit
aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en
doden; en aan zijn rijk komt
geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die
Heer is en het leven geeft; die
voortkomt uit de Vader
en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt; die gesproken heeft
door de profeten.
Ik geloof in de ene,
heilige, katholieke
en apostolische kerk.
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Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem
mortuorum. Et vitam venturi
saeculi. Amen.

Ik belijd één doopsel tot
vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van
de doden, en het leven van het
komend rijk. Amen.

Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven via de GIVT
app doneren, of in de
collecteschaal bij het
verlaten van de kerk.

Lied: Le Seigneur est ma lumière
Le Seigneur est ma lumière
et mon salut,
De qui aurais je crainte?
Le Seigneur est le soutien
de ma vie,
Devant qui tremblerais-je?

De Heer is mijn licht
en mijn heil,
Wie zou ik nog vrezen?
De Heer is de kracht
van mijn leven,
Voor wie zou ik nog beven?

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
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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.

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.
Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun op de
heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken, wat wet
en profeten ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid
van de verrijzenis.
Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde
zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus en Benedictus
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.

Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens om
hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld
is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze offergaven voor
ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus
Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn.
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt Gij
nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de enige
Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd genageld
aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en
de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal
willen vieren, te midden van zijn leerlingen.
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Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed; toen
brak Hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij zei: NEEMT EN EET
HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN
WORDT.

Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles zou
verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, sprak
opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij
zei: 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.

Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke
vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de
gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te
voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, het offer aan
waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld.
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. Gij
laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam worden,
gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest.
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen
met onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Help ons mee
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur
waarop wij voor U zullen verschijnen.
Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde
van de maagd Maria en van de apostelen, verenigd ook met onze
broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw
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barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde
om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen
wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank aan de verrezen
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.

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: Attende Domine

(Heer, zie naar ons om en heb medelijden met ons, want wij hebben tegen U
gezondigd.)

Ad te Rex summe,
omnium Redemptor,
oculos nostros
sublevamus flentes:
exaudi, Christe,
supplicantum preces.

Tot U opperste Koning,
Verlosser van allen,
slaan wij wenend
onze ogen op:
verhoor, Christus,
ons smeekgebed.

Refrein

Dextera Patris,
lapis angularis,via salutis,
ianua caelestis,ablue nostri
maculas delicti.

Rechterhand van de Vader,
Hoeksteen, Weg ten Heil,
Deur naar de hemel,
reinig ons van zondesmet

Refrein

Rogamus, Deus,
tuam maiestatem:
auribus sacris
gemitus exaudi:
crimina nostra
placidus indulge.

Wij, vragen God
uw majesteit:
schenk gehoor aan
onze zuchten,
vergeef genadig
onze fouten.

Refrein

Tibi fatemur
crimina admissa:
contrito corde
pandimus occulta:
tua Redemptor,
pietas ignoscat.

U bekennen wij de
bedreven fouten,
rouwmoedig belijden
wij ons heimelijk kwaad:
Verlosser, schenk in uw
goedheid vergiffenis.

Refrein

Innocens captus, nec
repugnans ductus,
testibus falsis pro
impiis damnatus:
quos redemisti,
tu conserva, Christe.

Gij die onschuldig gevangen
genomen, zonder tegenstand
weggevoerd, op vals getuigenis
ten gunste van zondaars
zijt veroordeeld, Christus,
spaar hen die Gij hebt verlost! Refrein
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Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen
Slotlied: Geef vrede, Heer, geef vrede
(melodie: Ik wil mij gaan vertroosten)
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister, en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

Bezinning
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