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Zevende zondag van Pasen - 29 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
Koor
O.l.v.
Pianist

: Pastoor J. Hermens
: Lucente
: Elvira van den Broeke
: Michiel Hinnen
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Voorafgaand aan de viering wordt gezongen: Wij begroeten u
Refrein:
Wij begroeten u, Maria vol genade,
stralend als de zon, een hemelkoningin.
Sterren zijn uw kroon en de maan is u een troost.
U draagt de Dageraad: door u schenkt God zijn Zoon.
Nieuwe Eva, Maria, bron van vreugde voor God,
U heeft Jezus gedragen, de Redder doe verlost,
U ontsluit ons de poorten van het aards paradijs.
Ga ons voor op de weg, Maria, Morgenster.

(Refr.)

Trouwe moeder, Maria, toen uw Zoon voor ons leed,
zag uw blik in vertrouwen zijn kruis dat leven geeft,
zag u hoe uit de zijde van uw stervende Zoon
bloed en water bevrijdt van zonde en van dood.
(Refr.)
Troost en vreugde van Eva, die de hemel verblijdt
en de scharen der eng’len in schoonheid overstijgt,
troost en vreugde der mensen, u ontving in uw schoot
God, het levende Woord, Maria, bron van hoop. (Refr.)
Hart, bewaard voor de zonde, dochter, moeder en maagd,
die in ziel en in lichaam de hemel binnen gaat.
Koningin van de wereld, koningin van ’t heelal,
die haar kinderen eens bij God ontvangen zal!
(Refr.)
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OPENINGSRITUS

Openingslied: Vol van verwachting
Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren,
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.
Tijd vloeit inéén; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren,
uur van gemeenschap van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
Begroeting
De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst
Korte stilte
Kyrie: Om menswording
Zie hoe de mensen leven op aarde,
hoor hoe zij schreeuwen, voel hun pijn.
Keer jij ons noodloot, doe jij wat recht is,
ben jij die is: ‘Ik zal er zijn’?
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Mensen die roepen smeken en bidden
jou om genade, liefde, brood;
stil onze honger, breek onze onmacht,
red onze levens van de dood.
Dat wij ooit worden mensen als mensen
aan alle angst en pijn voorbij,
keren het noodlot, doen wat gedaan moet,
durven te leven zoals Jij.
Heer, ontferm U: GvL 712
Eer aan God: GvL 720
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.
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Tussenzang: In de ochtend
In de ochtend wek jij mij uit de adem van het strand.
Je roept me aan, laat me vrij en maakt een enig mens van mij.
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan
om open en oprecht het leven aan te gaan.
In de middag loop je met me mee;
een vriend vol warmte en begrip.
Je kent mijn angsten en mijn pijn
en leert me delen brood en wijn.
Zoon van Mensen steeds nabij,
die lijdt en sterft en leeft voor mij.
's Avonds kom ik bij je aan, je staat op mij te wachten:
een troostend en waarachtig woord,
een veilig huis een toevluchtsoord.
Je neemt me bij de hand
en kust me zacht tot leven (2x).
Want nog voor mijn eerste ademtocht
heb jij mijn naam in jouw hart gezocht.

Tweede lezing - Apokalyps 22, 12-14.16-17.20
Ik, Johannes hoorde een stem, die tot mij sprak: Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik
ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en
het Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht
krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in
de Stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen
aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit het
geslacht van David, de stralende Morgenster. De Geest en de Bruid
zeggen: Kom! Laat wie het hoort, zeggen: Kom! Wie dorst heeft
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kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet. Hij die dit alles
waarborgt, spreekt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus!
Woord van de Heer - Wij danken God.
Vers vóór het Evangelie:
(allen gaan staan, indien mogelijk)
Alleluia.
Jouw adem doet ons opstaan,
heel de aarde, een nieuw gezicht. (5x)
Alleluia.
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.
Overweging
Geloofsbelijdenis: GvL 722
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Voorbeden
Accl.: Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij,
maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof in jou en mij.

DE EUCHARISTIE

Gereedmaken van de gaven
Offerande
Offerandelied: Geef kracht, geef vuur
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur,
waai vol, blaas de geur in ons leven.
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven.
Daal neer, vervul, breek in, raak aan,
maak zacht, heilige Geest, geef ons leven.
Zachte kracht die ons hart verwarmt,
stem die smeekt en prevelt
als het ruisen van de wind in ons hoofd.
Strelend licht dat in ons ontvlamt,
ruimte die zich opent.
Helper, Trooster die ons is beloofd.
Gij doopt ons in verwarrend vuur.
Gij raakt ons in de ziel.
Daar waar de stilte spreekt,
daar waar het licht het donker breekt.
Wees aanwezig hier, dit uur.
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Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur,
waai vol, blaas de geur in ons leven.
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven.
Daal neer, vervul, breek in, raak aan,
maak zacht, heilige Geest, geef ons kracht,
geef vuur, geef licht, geef kleur.
Waai vol, blaas de geur in ons leven.
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven.
Daal neer, vervul, breek in, raak aan,
maak zacht, heilige Geest, geef ons leven.
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:
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Heilig

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.
Lied: De vrede komt
De vrede komt, op zachte voeten,
de vrede komt met witte vlaggen,
met open handen komt de vrede,
komt de vrede, de vrede komt.
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Lam Gods

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking
Communielied: Vuur van de Enige
Ochtend, koud en mistig licht,
gaande de dag: onzeker, ongericht.
Avond en weemoed, gloed van de nacht
oplaaiend, uitgedoofd op Jou gewacht?
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Vuur van de Enige, steek ons aan,
vuur van de Enige, steek ons aan,
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,
geen hemel die nog uitzicht biedt.
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis?
Woord van de Enige, spreek ons aan,
woord van de Enige, spreek ons aan,
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Is er een woord dat leven doet,
helder als water, vrede te goed,
adem en hartslag, een nieuw gezicht?
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht.
Enige vrede, zie ons aan,
enige vrede, zie ons aan,
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Gebed na de communie

SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen
Aandacht voor de kinderen
Zegen en wegzending
Slotlied: GvL 555 Wij groeten U, o Koningin
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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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Eigentijds en modern (kerk)koor

U kunt Lucente nu ook online vinden via
www.koor-lucente.nl
tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste dames en heren.
Wij repeteren 1x per 2 weken op de woensdagavond in de OLV Kerk
Zie de data en contactgegevens op onze website.
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