Woensdag 7 april 2021
Woensdag onder het octaaf van Pasen

In vreugde en verdriet
Openingslied: AANBIDT EN DANKT.
Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.

wit

Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.
Inleiding:
Zorgen en verdriet kunnen ons behoorlijk bezighouden,
zelfs zo erg dat we niets meer zien van de vreugdevolle
dingen van het leven. Zo vergaat het de leerlingen die na
Jezus' dood op weg zijn naar Emmaus. Een vreemdeling
die meeloopt leert hun stukje bij beetje dat er meer is dan
hun verslagenheid. Hij brengt licht in hun bestaan, door
samen met hen het brood te breken. Jezus leeft, ondanks
zijn dood. En omdat Hij leeft, treedt Hij vandaag ook ons
tegemoet. Laten wij Hem bij ons binnenkomen, hier in dit
huis, in ons leven, in ons hart en vragen om ontferming.
BoeteAct
U wil ik zoeken, Heer, met heel mijn hart. Laat mij niet
afdwalen van uw weg. HEER, ONTFERM U.
Leer mij leven naar uw geboden en geef mij inzicht in wat
U wilt. CHRISTUS, ONTFERM U.
Laat mij niet in de steek, want U wil ik loven, mijn leven
lang. HEER, ONTFERM U. Moge de Almachtige……
Glorialied: LOOFT DE HEER, AL WAT GEMAAKT IS.
Looft de Heer, al wat gemaakt is,
prijst zijn Naam.
Verheft Hem voor eeuwig,
dankt voor uw bestaan.
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Looft Hem die gezeten is
op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee
voor God: Hij leve lang.
Storm en aarde, bomen, stromen,
zon en vuur.
Gij wolken en dromen,
nachten, dag en duur,
licht en donker, dood en leven,
wereld, mensenzaad
weest mondig en volmaakt.
Looft Hem met woord en daad.
Dauw en regen, vorst en koude,
ijs en sneeuw,
de slang en de vis,
de vogel en de leeuw,
geesten in de hemel
en gij mensen met uw stem:
gelooft Hem op zijn woord,
dat gij bestaat in Hem.
Looft Hem, ook wie zondigt,
looft Hen kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord
in u mens worden doet.
Looft uw God en Vader,
die zijn Geest geschonken heeft.
Looft Hem omdat gij zijt,
ja looft Hem, want Hij leeft.
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Gebed
God van alle leven,
zonder dat de leerlingen Hem herkenden,
kwam Jezus hun tegemoet
en opende hun de schrift
Spreek vandaag ook tot ons
en geef ons een wakkere geest,
opdat wij uw werkelijkheid ontwaren.
Laat ons U ervaren
in het breken en delen van het brood,
vandaag en al onze levensdagen. Amen.
Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen
3,1-10
Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk
omstreeks het negende uur naar de tempel voor het
namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn
geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij
werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de
Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de
tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel
wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus
richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons
aan.' De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting
iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet,
maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus
Christus van Nazaret, sta op en loop.'
Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te
helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en
enkels.Hij sprong op, ging staan en begon te lopen.
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Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen,
lopend en springend en God lovend.
Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem
God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd
bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf
van verbazing over wat er met hem was gebeurd.
Antwoordpsalm Psalm 118, 2-4.16ac-18.22-24
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen! (of: Alleluja)
Stammen van Israël, dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer:
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer was machtig.
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer,
maar niet ten dode gedoemd.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 24,13-35
Die dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een
dorp dat Emmaüs heet
en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.
Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
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Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet
herkenden. Hij vroeg hun: 'Waar loopt u toch over te
praten?' Daarop bleven ze somber gestemd staan.
Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde:
'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet
weet, wat daar deze dagen gebeurd is?'
Jezus vroeg hun: 'Wat dan?'
Ze antwoordden: 'Wat er gebeurd is met Jezus uit
Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de
ogen van God en van het hele volk.
Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood
laten veroordelen en laten kruisigen.
Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou
bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit
alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit
ons midden ons in verwarring gebracht.
Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,
vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen
dat er engelen aan hen waren verschenen.
De engelen zeiden dat hij leeft.
Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd,
maar Jezus zagen ze niet.' Toen zei hij tegen hen: 'Hebt u
dan zo weinig verstand en bent u zo traag
van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten
gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet
ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?' Daarna
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verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem
geschreven stond,
en hij begon bij Mozes en de Profeten.
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.
Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te
doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en
de dag loopt ten einde.'
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.
Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood,
sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.
Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze
tegen elkaar:
`Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?'
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en de anderen aantroffen,
die tegen hen zeiden: 'De Heer is werkelijk uit de dood
opgewekt en hij is aan Simon verschenen!'
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door
het breken van het brood.
Voorbede Goede God,
het is de Geest van uw verrezen Zoon, die onze harten
doet branden.
Met elkaar verbonden in die Geest bidden wij U:
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•

voor wie zorgen en verdriet hebben,
voor wie gevangen zijn in somberheid;
dat zij ervaren dat U hen troost...
•

voor wie de werkelijkheid om zich heen

niet zien,
voor wie gevangen zitten in hun eigen wereld;
dat zij ervaren dat U hun de ogen opent._
•

voor uw volk onderweg,
voor hen die uw waarheid zoeken;
dat uw liefde in hen blijft branden...
God,
verhoor wat wij U bidden
en laat ons U herkennen
in al het goede dat ons tegemoet komt,
vandaag en al onze levensdagen, Amen.
Offerandellied: HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
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De wijn die de geest betekent
van een nieuw mensenverbond,
de beker die ons zegent —
de Naam van mond tot mond.
Bidt allen dat mijn…..
Gebed over de gaven
Wonderbare God,
U hebt ons uw Zoon gegeven
om bij ons te blijven als de levende Heer.
In het bijzijn van zijn leerlingen
brak Hij het brood en gaf het hun.
Nu wij samen zijn rond uw tafel, bidden wij U:
aanvaard de gaven die wij U aanbieden,
opdat wij uw aanwezigheid ervaren.
Dat vragen wij U door uw Zoon, Jezus Christus,
vandaag en al onze levensdagen. Amen.
Prefatie: I van Pasen
V.:
De Heer zal bij u zijn.
Al.: De Heer zal u bewaren.
V.: Verheft uw hart.
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God,
omwille van uw heerlijkheid,
en om heil en genezing te vinden
zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen,
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maar vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt bezingen
wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Hij, die voor ons geworden is
het lam dat wegdraagt de zonden der wereld.
Onze dood is Hij gestorven,
voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij
is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
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, …
Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dank zij Jezus,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van hen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U dat Hij de naam geworden is voor heel ons
leven ten einde toe.
Heilig deze gaven met de dauw van uw Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze
Heer.
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in
zijn handen,
Hij zegende U, Hij 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.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn
leerlingen met de woorden:
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
VERGOTEN WORDT TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
V: Heer onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood
heeft gezien; die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
A: Jezus, de Heer, is Hij, die is en blijven zal uw
rechterhand; en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
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V: Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak
ons tot een volk, dat recht doet om gerechtigheid.
A: Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog
en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede;
V: Bevestig uw Kerk die in ballingschap is,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus., onze paus en met
alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de
moeder van de Heer, met apostelen, martelaren en al uw
heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen U onze dank.
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…
Vredeswens…
Lam Gods..
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Communielied: MET GROTE EN KLEINE ZORGEN
Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staat naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.
Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind'ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.
Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken d
at U in alle mensen,
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind'ren ziet.
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Slotgebed
Genadige God,
wij danken U om uw Zoon Jezus
die ons heeft laten zien
dat U heel ons leven bij ons bent.
Laat ons Hem navolgen en de ander tegemoet gaan
en hem of haar troosten en steunen.
Leer ons de mensen te zien die ons nodig hebben,
opdat ieder een nieuwe toekomst vindt.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.
Slotzegen
Pr God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost
en tot zijn kinderen heeft gemaakt,
moge u de vreugde van zijn zegen schenken. A Amen.
Pr Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft,
moge u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk. A
Amen.
Pr Moge u die door geloof en doopsel
met de Heer verrezen zijt,
door een heilig leven
met Hem verenigd worden in het hemels vaderland. A
Amen.
Pr Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. A Amen.
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Wegzending
Pr Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja.
A God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.
Slotlied: Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

15

16

