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Duivels dilemma
Zondag 3 april 2022

Openingslied: Heer, laat uw Woord

Begroeting en inleiding

Vaste gezangen uit: Lebuïnusmis
Anton van Deursen (1922 – 2016)
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.

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

Gebed bij de opening van de Schrift
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Eerste lezing: Jesaja 43,16-21
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de
onstuimige golven; en die wagen en paard daarover laat gaan, leger
en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet
meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer
aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik
onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg
leg Ik door de steppe, rivieren laat Ik stromen door de woestijn. De
wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de
struisvogels; want door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren door
de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven: en dit volk dat
Ik Mij gevormd heb zal mijn lof verkondigen!
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Tussenzang: Psalm 126

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.
Refrein
Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij. Refrein
Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich. Refrein
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Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen.
Maar keren zingend weer
beladen met hun schoven. Refrein

Tweede lezing: Filippenzen 3,8-14
Broeders en zusters, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer
Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles
prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er om gaat Hem te
winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen eigen gerechtigheid op
grond van de wet; mijn gerechtigheid komt door het geloof in Christus,
ze is een gave van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus
kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de
gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn
sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de
doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar
ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus
Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: ik
vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt, ik storm af op
het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Tussenzang: Looft de Heer

Niet de dood van de zondaar wil Ik, zegt de Heer, maar zijn bekering
en zijn leven. Refrein
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Evangelie: Johannes 8,1-11
In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 's Morgens vroeg
verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe.
Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten Schriftgeleerden en
Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten
haar in het midden en zeiden tot Hem: ‘Meester, deze vrouw is op
heterdaad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in
de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij
ervan?’ Dit bedoelden ze als een strikvraag, in de hoop Hem ergens
van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en
schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met
vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: ‘Laat degene onder u die
zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.’ Weer boog
Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen
zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen
achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus
zich op en sprak tot haar: ‘Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft
niemand u veroordeeld?’ Zij antwoordde: ‘Niemand, Heer.’ Toen zei
Jezus tot haar: ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af
niet meer.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader. – Schepper van hemel en
aarde, – van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. – 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
dóór 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
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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. – Ik beleid 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
collectemandjes bij het
verlaten van de kerk.
Misericordias Domini

6

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 Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelovigen de
vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan:
dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht
voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de
sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid
der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom, met alle
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:
Heilig
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.
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus,
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen
redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons
wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van U
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hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem
hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en
elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons
heeft gebracht en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van
uw heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U,
brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: NEEMT
EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT.

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw
liefde, vol ontferming, reikte de beker over 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.

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen
verzoening. Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen
met uw Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze
Geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren in de
gemeenschap met Franciscus onze paus en Johannes onze
bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk,
zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot
instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel
van uw Zoon, samen met de heilige Maagd en Moeder van God,
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Maria, en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle
rangen en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd
te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld
is van uw vrede. Door 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
Lam Gods
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: Were you there
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble, tremble
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they nailed Him to the cross?
Were you there when they nailed Him to the cross?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble, tremble
Were you there when they nailed Him to the cross?
Were you there when they laid Him in the tomb?
Were you there when they laid Him in the tomb?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble, tremble
Were you there when they laid Him in the tomb?

Vertaling: Was jij er ook?
Was jij er ook toen ze mijn Heer kruisigden? 2x
Oh! Soms doet het mij vrezen, beven, sidderen.
Was jij er ook toen ze mijn Heer kruisigden?
Was jij er ook toen ze Hem aan het kruis nagelden? 2x
Oh! Soms doet het mij vrezen, beven, sidderen.
Was jij er ook toen ze Hem aan het kruis nagelden?
Was jij er ook toen ze Hem in het graf legden? 2x
Oh! Soms doet het mij vrezen, beven, sidderen.
Was jij er ook toen ze Hem in het graf legden?
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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!
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Bezinning

12

