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Intredelied:

Een smekeling

Kruisteken en begroeting
Inleiding
Schuldbelijdenis
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.
Kyrie:

Kyrie (Taizé)

Gloria:

Gloria (canon)

Openingsgebed
Eerste Lezing: Ezechiël 33: 7-9
Zo spreekt de Heer: ‘Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u
aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn
mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de boosdoener
zeg: ‘Jij, boosdoener, jij moet sterven!’
en als gij dan uw mond niet open doet en de boosdoener niet
waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om
eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de
boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat
hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn
eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered.’
Woord van de Heer.
Wij danken God
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Tussenzang:

Barmhartige Heer, genadige God

Tweede Lezing: Romeinen 13: 8-10
Broeders en zusters, zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw
enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint,
heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken,
niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men
samenvatten in dit ene woord: ‘Bemin uw naaste als uzelf.’ De
liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de
gehele wet.
Woord van de Heer
Wij danken God
Acclamatie voor het Evangelie:

Alleluia. God was het die

Evangelie: Mattheüs 18: 15-20
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wanneer uw broeder
gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij
naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet,
haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de
verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil
luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk
niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal ook in de
hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in
de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u
eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil –
zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want
waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun
midden.’
Acclamatie na het Evangelie:

Woord van de Heer
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Preek
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.
Van daar 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; het eeuwig leven.
Amen.
Voorbede
Acclamatie:

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Aankondiging collecte
Offerandelied:

Omdat Hij niet ver wou zijn

Bereiding van de gaven
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
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.
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Gebed over de gaven
Prefatie
De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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 eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend
wonder heeft volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis
van dood en zonde, om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk,
koningen en priesters worden wij genoemd.
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons uit de
duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol
vreugde:
Heilig
Eucharistisch gebed
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.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te
verdelen onder zijn leerlingen, en sprak:
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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.
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 Cornelis 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.
Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd
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Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar
bruidegom, met zijn apostelen, met de heiligen Stephanus en
Willibrordus 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. Amen.
Onze Vader
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, . . . . Jezus Christus.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredewens
Lam Gods
Uitnodiging tot de Communie
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en ik zal
gezond worden.
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Communie
Tijdens de communie:
Communielied:

instrumentaal
Wek mijn zachtheid weer
Waar vriendschap heerst en liefde

Slotgebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied:

De aarde is vervuld
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