12de zondag door het jaar
20 juni 2021
Eucharistieviering

Het Thema: Naar de overkant
Hij sprak tot het water: Zwijg stil!
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.
Marcus 4, 39.

V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God, onze vader en de gemeenschap van de Heilige
Geest zij met u allen.
A. En met uw geest.

♫ Openingslied: God van alle mensen
God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom.
Heer die door uw leven ’t lijden overwon,
wil de vreugde geven, die met Uw dood begon.
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Inleiding
Wij vieren vandaag de twaalfde zondag door het jaar. En
ook vandag vieren wij vaderdag. De vaders zijn de pilaren
en herders van zijn gezin en familie. In ons land kan het
soms flink stormen windkracht 10, windkracht 11, voor al
aan de kust. Dat zijn de stormen, waarbij wij onze spullen
die buiten staan naar binnen halen of verankeren, en
waarbij we angstig wachten tot onze geliefden veilig en wel
thuis zijn. Maar ook in ons leven kunnen stormen woeden.
Ze doen ons beseffen, dat wij in ons leven geen invloed
hierop hebben, maar het overkomt ons vaak. Waar houd je
je dan aan vast? De leerlingen van Jezus belandden in een
dergelijke storm. Waar is hun geloof en vertrouwen dat God
bij hen is en hen behoedt? “Niets kan ons scheiden van de
liefde van God, die we in Jezus Christus hebben leren
kennen”, dat is onze overtuiging. Toch gebeuren er soms
dingen in de wereld en in ons leven, die alles op zijn kop
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zetten. Angst en paniek slaan toe. Geven wij die dan toch
het laaste woord? Of roepen we in tijd van nood tot Hem,
van wiens liefde niets ons kan scheiden? Voor die liefde van
God is het nooit te vroeg of te laat. Koesteren we haar in
deze Eucharistieviering. Wij bidden voor mensen die zorgen
hebben om de wereld, die zich bewust zijn van alle geweld
en verdriet dat er is; dat zij blijven vechten voor een
rechtvaardige samenleving, dat hun inzet wordt beloond en
hun voorbeeld wordt nagevolgd. God, wij bidden ook voor
deze en alle andere geloofsgemeenschappen, voor alle
mensen, die in U geloven en in Uw zorg om deze wereld;
dat zij bakens zijn, waar anderen zich aan kunnen
optrekken, dat niemand vergeefs een beroep op hen doet.
Wij vragen dit door Christus onze Heer, Amen.
 Schuldbelijdenis
V. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren
wij ons tot God om de Heilige Eucharistie goed te kunnen
vieren.
A. Ik belijd voor de Almachtige God, …
V. Heer, ontfermen U over ons.
A. Heer, ontfermen U over ons.
V. Christus, ontfermen U over ons.
A. Christus, ontfermen U over ons.
V. Heer, ontfermen U over ons.
A. Heer, ontfermen U over ons.
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♫ Loflied: Eert God die onze Vader is
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, Gij zult in vrede zijn,
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij,
dank voor uw heerlijkheid.
Lam Gods, dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O, ééngeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
 Openingsgebed
Almachtige God, voor allen die op U vertrouwen, zijt Gij de
Redder. Als wij omringd zijn van vele gevaren, komt Gij ons
te hulp. Houd niet op uw woord te spreken, dat ons
zekerheid biedt, en bevrijd ons van alle twijfel. Steek uw
reddende hand uit en doe ons vast geloven dat Gij altijd
aanwezig blijft. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon die
met U en de heilige Geest leeft van eeuwigheid tot
eeuwigheid, Amen.
De eerste lezing is uit het boek Job 38, 1.8-11
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God stelt paal en perk aan de machten van de chaos. Uit het
boek Job 38, 1.8-11
In die tijd begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken:
“Waar was je toen de zee haar poorten beukte, onstuimig
los wilde breken uit de moederschoot; toen Ik haar kleedde
in wolken, en hulde in windsels van wolkenslierten; toen Ik
haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde, en zei: Tot
hier en niet verder, hier breken uw trotse golven?” Zo
spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps.: 107, 23-24.25-26.28-29.30-31
Zij scheepten zich in om de zee op te gaan, om handel te
drijven over het water. Zij ondervonden de macht van de
Heer, zijn grootheid boven de kolkende afgrond.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,
barmhartig is Hij altijd.
Hij sprak en er gierde een stormwind aan, die zweepte de
golven op. Ze rezen omhoog en zonken weer neer, ze waren
verlamd van ontzetting.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,
barmhartig is Hij altijd.
Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en Hij bevrijdde hen
uit hun ellende. Hij deed de
storm tot een briesje bedaren en bracht de golven tot rust.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,
barmhartig is Hij altijd.
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Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed en bracht hen in veilige
haven. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor
al zijn weldaden jegens de mensen.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,
barmhartig is Hij altijd.
De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Korinte 5, 14-17
Paulus roept de christenen ertoe op niet langer voor
zichzelf te leven, maar samen met Christus over te gaan
naar een totaal nieuwe levenswijze.
Broeders en zusters, de liefde van Christus laat ons geen
rust sinds wij hebben ingezien dat een is gestorven voor
allen. Maar dan zijn allen gestorven! En Hij is voor allen
gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf
zouden leven, maar voor Hem die ter wille van hen is
gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan
niemand meer naar de oude maatstaven. En al hebben
wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld, dan nu toch
niet meer. Zo is dus wie in Christus is een nieuwe
schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
Zo spreekt de Heer. -Wij danken God
♫Tussenlied: De Heer heeft mij gezien
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen,
zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
6

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt;
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 4, 35-41
Het verhaal van de stormstilling nodigt ons ertoe uit op
Jezus te blijven vertrouwen, ook als alles tegenloopt.
Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot
zijn leerlingen: “Laten we oversteken.” Zij stuurden het
volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot
zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige
storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al
volliep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het
kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden
Hem: “Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?.” Hij
stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind
en sprak tot het water: “Zwijg stil. De wind ging liggen en
het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijt gij
zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof
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bezit?” Zij werden door een grote vrees bevangen en
vroegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water
Hem gehoorzamen?” Zo spreekt de Heer. - Wij danken
God
Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede: Heer onze God wij bidden u verhoor ons
God wekt ons op te bidden voor de noden van Kerk en
wereld, en voor alles wat ons ter harte gaat.
Bidden we voor de Kerk: dat ze te midden van de stormen
in ons leven en in deze wereld een vast baken mag zijn op
de weg naar Gods koninkrijk. Laat ons bidden...
Bidden we voor hen die lijden onder aanvallen van angst
en paniek: dat zij rust mogen vinden bij mensen op wie zij
kunnen vertrouwen. Laat ons bidden...
Bidden we voor de lijdende mens, vooral voor de langdurig
en ernstig zieken:
dat zij de liefdevolle nabijheid van God in Christus mogen
ervaren. Laat ons bidden...
Hier volgen de intenties van de eigen gemeenschap...
Heer, onze God, in alle menselijke onrust wenden we ons
tot U, in het vertrouwen dat U ons nabij bent in Jezus, uw
Zoon, die zijn leven voor ons heeft over gehad. Geef dat wij
ook van onze kant ons van harte inzetten voor Hem en voor
alle mensen in wie Hij een beroep op ons doet. Door
Christus onze Heer, Amen.
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♫ Tafellied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervult van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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.


Gebed over de gaven
9

Heer onze God, overvloedig zijn de gaven uit uw hand, en
hoezeer verlangt Gij dat zij ten goede komen aan alle
mensen. Mogen onze gaven opgenomen worden in het
offer van uw geliefde Zoon, die zichzelf gegeven heeft als
verzoening voor ons allen: Jezus Christus, onze Heer, Amen.
Prefatie VI van de zondagen door het jaar
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. 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. In U leven, bewegen en zijn wij.
Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw
liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk:
want als eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus van de
dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen
dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom
brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote
daden, en zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig...
Heilig, heilig, heilig, de Heer, De God der hemelse
machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam
des Heren, Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed
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Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens
zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij
hebt voortgebracht en uit gezonden hebt om tranen te
drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen
van mensen 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 eide toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat
zij voor ons worden tot † Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen, Hij zegende U, Hij brak het 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 WORDT VERGOTEN TOT
VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE
GEDENKEN.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
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Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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. 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.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze
aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om
gerechtigheid; 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; breek het
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem,
de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in
liefde en geloof, te zamen met uw dienaar N... onze paus,
en met onze bisschop N….. en met alle bisschoppen. Samen
met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van
de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij 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
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Onze Vader
V. Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn
goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
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.
vredeswens
V. 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. Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wenst elkaar de vrede
Lam Gods
Uitnodiging tot de Communie
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
♫Communielied: Dankt, dankt nu allen God
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
Hier en in alle landen,
Die ons van kindsbeen aan,
Ja, van de moeder schoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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 Slotgebed
God, rijkelijk hebt Gij ons uw gaven meegedeeld, want uw
genade laat zich niet meten met de zonde. Tot een nieuwe
schepping hebt Gij ons gemaakt in Jezus, uw Zoon. Geef dat
wij niet langer voor onszelf leven, maar voor Hem die om
ons gestorven en verrezen is, Jezus Christus, onze Heer,
Amen.
Mededelingen
Wegzending en zegen
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
♫ Slotlied: Lied van de wegzending
Refrein: Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt,
en gij op uw beurt,
tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders,
versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.
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Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het evangelie
dat het alles wat leeft bereikt.
Refrein:
En zegt; wie in Hem geloven
zijn gered voor het koninkrijk.
De ‘wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik.
Refrein:
Verdrijft in zijn naam de duivels,
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt hand op aan wie lijden,
dat het heil tot de hemel reikt.
Refrein:
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