Onze Lieve Vrouwekerk

Zevende zondag van Pasen - 28 mei 2022

EEN IN CHRISTUS
Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn.
Johannes 17,20-21a

Voorganger
Cantor
Organist

: Pastoor J. Hermens
: Robert Foppen
: Lylian Huisman

OPENINGSRITUS

Openingslied: GvL 570 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Begroeting
Schuldbelijdenis: GvL 703
Heer, ontferm U: GvL 221
Lofzang: GvL 231
Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing - Handelingen 7, 55-60
In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de
hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods
rechterhand; en hij riep uit: ‘Ik zie de hemel open en de Mensenzoon
staande aan Gods rechterhand.’ Maar zij begonnen luidkeels te
schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen
legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Paulus
heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: ‘Heer Jezus, ontvang
mijn geest.’ Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem:
‘Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden ontsliep hij.
Woord van de Heer - Wij danken God.
Psalm: GvL 97-1 De Heer is Koning
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Vers vóór het Evangelie:

(allen gaan staan, indien mogelijk)

Cantor: Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer.
Ik ga en keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
(Refr.)
Evangelie - Johannes 17, 20-26
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: ‘Heilige Vader,
niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in
Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij
en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat
Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij
Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen
en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal
erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij
Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met
Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen
aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad
vóór de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de
wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend
dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik
zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.’
Woord van de Heer - Wij danken God.
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Acclamatie:

Overweging
Geloofsbelijdenis: GvL 722
Voorbeden
Accl.

DE EUCHARISTIE

Gereedmaken van de gaven
Offerande
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Gebed over de gaven
Pr.
Allen
Pr.
Allen
Pr.
Allen

: De Heer zij met u.
: En met uw geest.
: Verheft uw hart.
: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie
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.
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is
ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die
Hij van U, zijn vader, heeft ontvangen.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten
die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Heilig: GvL 291
Eucharistisch gebed: GvL 731

(allen knielen, indien mogelijk)

Accl. in het eucharistisch gebed: GvL 304 Als wij dan eten
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COMMUNIERITUS

Onze Vader
(allen gaan staan indien mogelijk)
Pr.
: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft:
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.
Pr.
: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in
onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van
onze Verlosser Jezus Christus.
A.
: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid.
A. : Amen
Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u.
A. : En met uw geest.
Pr. : Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods: GvL 331
Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking
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Communielied: GvL 498 Mogen allen één zijn
Gebed na de communie

SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen

Zegen en wegzending
Slotlied: Gvl 445 God groet u, zuiv’re bloeme

Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering? Dan kunt
u uw bijdrage in de collecte ook digitaal via deze QR-code op het
rekeningnummer van de Emmaüsparochie storten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

of mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus
bij de uitgang?
Hartelijk dank!
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