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Geef ons, o Heer,
Geef ons, o Heer,
dat de oren die U hebben horen prijzen
gesloten zullen zijn voor de stem van haat en nijd,
dat de ogen die uw grote liefde hebben gezien
ook uw toekomst zullen aanschouwen,
dat de tongen die U de lof hebben toegezongen
voortaan getuigen zullen van de waarheid,
dat de voeten die in uw huis hebben gestaan
voortaan zullen gaan op de wegen van het licht,
dat de handen die zich naar U hebben uitgestrekt
zich zullen openen voor allen die wachten op liefde...
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Openingslied: Christus die verrezen is
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donk're dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Begroeting
Schuldbelijdenis
Heer die de rouwmoedigen troost,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus die gekomen zijt voor de zondaars,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die de voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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Eer aan God
Eer aan God in den Hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest
In de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed
Eerste lezing

Handelingen, 14, 21-27

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en
Antiochië.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan
in het geloof te volharden en zeiden dat zij door vele kwellingen het Rijk Gods
moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge en
bereikten Attalia.
Daar gingen ze scheep naar Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade
toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met
hun medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort
van het geloof had geopend.
Woord van de Heer – Wij danken God.
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Lied: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer
(refrein:)
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. (refrein)
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. (refrein)
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. (refrein)
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. (refrein)

Tweede lezing

Apok., 21,43-5a

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet
meer.
En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel
neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon:
„Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
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En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij.
En Hij die op de troon is gezeten sprak:
„Zie, Ik maak alles nieuw."
Woord van de Heer – Wij danken God.

Halleluja
(refrein:)
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn Woord onderhouden;
en Wij zullen tot hem komen. (refrein)

Evangelie

Johannes, 13,31-33a.34-35

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen:
„Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem.
„Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.
„Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet
elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.
Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt:
als gij de liefde onder elkaar bewaart."

Acclamatie na het Evangelie
(gezongen:) Woord van de Heer – Wij danken God.

Overweging
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Lied: Waar vriendschap heerst en liefde
(refrein:) Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons , oprecht beminnen de God die leeft.
en van harte goed zijn met elkaar. (refrein)
Laat ons dus, nu we hier te zamen zijn
Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.
Geen wrok meer, geen onenigheid,
Moge Christus in ons midden zijn. (refrein)
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid,
met uw heiligen die bij U zijn.
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
en duren tot in eeuwigheid. (refrein)

Woorden van ons geloof
Ik geloof in God,
Schepper en Oorsprong van alles en allen,
die zich als Persoon laat ontmoeten,
die in liefde begaan is met mensen.
Ik geloof in Jezus Christus,
mens naar Gods hart, geboren uit Maria,
onvoorwaardelijk in liefde en trouw
aan God en mensen ten einde toe.
Hij is voor ons veroordeeld tot de dood aan het kruis
en is voor ons opgestaan ten leven.
Hij leeft voor altijd bij God.
Eens zal Hij opnieuw onder ons wonen.
Dan zal het Rijk van gerechtigheid en vrede,
waarvoor Hij heeft geijverd, aanbreken.
Ik geloof in de heilige Geest,
verbonden met God en Jezus,
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die ons steeds weer raakt en bezielt
en ons aanzet tot daden
om het Rijk van God dichterbij te brengen.
Ik geloof in de wereldwijde christelijke Kerk,
open voor traditie en toekomst,
een gemeenschap van mensen,
die samen op weg zijn om het Rijk van God vorm te geven.
Ik geloof dat wij mensen
goede rentmeesters zijn over Gods schepping,
en dat God ons vergeeft ondanks ons falen en onze tekorten,
en ons optilt uit onze gebrokenheid.
Ik geloof dat achter de grens van de dood,
nieuw leven is bij God.
Amen.

Voorbede
Na elke intentie zingen we:
Heer, geef ons vrede en vreugde.

Lied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.
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Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.

Communiegebed
v.:

Goede God, die ons het leven hebt geschonken
en ons uw levensadem hebt ingeblazen,
U hebt ons geschapen om mens te zijn met elkaar,
om deze aarde bewoonbaar te maken,
om medemens te zijn, met respect voor de ander.

a.:

Wij danken U voor Uw liefde die geen grenzen kent,
die mensen van alle tijden en van alle culturen omvat.
U spreekt tot hen die het horen willen,
U bent er voor wie verlangt naar vrede en liefde.
U schept banden van liefde en vriendschap tussen man en vrouw,
tussen mens en mens.

v.:

Wij danken U voor Uw liefde die mens werd in Jezus.
Hij liet ons het teken na van Uw aanwezigheid:
Brood dat gebroken wordt,
liefde die geschonken wordt,
leven dat gedeeld wordt.
Zo leeft Hij onder ons voort tot op de dag van vandaag.

a.:

Moge het delen van dit brood een band smeden,
opdat wij mensen worden zoals Hij.
Opdat wij wegen gaan van vrede en recht.
Laat ons groeien in wijsheid en geduld, in liefde, trouw en bezieling.
Laat Uw Geest ons bezielen tot daden van liefde,
omwille van de mens naast ons.
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v.:

Om die wijsheid, geduld, trouw en liefde
willen wij tot U blijven bidden
met woorden die uw Zoon ons heeft aangereikt.

Onze Vader (gezongen)
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede – vredewens
Uitnodiging tot de communie
a.:

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Communielied: Ave Verum (Mozart)
Ave, ave verum corpus
natum de Maria Virgine.
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine:
Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine:
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.
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Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede en Zending
Slotlied: Wij groeten U, o koningin
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
u, Moeder vol van teed're min, o Maria:
(refrein:) Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
salve, salve, salve, Regina.
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria. (refrein)
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. (refrein)
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. (refrein)

-♫-

De opbrengst van de collecte
die bij de uitgang wordt gehouden
is bestemd voor
het parochiewerk met jeugd en jongeren.
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“Het geheim van christelijk leven is liefde.
Alleen liefde vult de lege ruimtes
die door het kwaad worden veroorzaakt.”
Paus Franciscus

De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl
en www.sintansfridus.nl
Volg ons op twitter: @SintAnsfridus
of op www.facebook.com/SintAnsfriduskerk
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