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Het thema: Begrijpen en groeien
Kan soms de ene blinde de andere leiden? Lucas 6:39
Openingsritus
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: Dit is de dag
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam
en Hem in waarheid aanbidden.
Inleiding
Op veel plaatsen wordt carnival gevierd want het is vandaag
de laatste zondag voor de Vasten. We gaan op weg naar
Pasen, het feest van de verrijzenis. Maar we mogen elke
zondag vieren als dag van de Heer, als dag van de
verrijzenis, de overwinning op de dood zoals de apostel
Paulus uitroept in de tweede lazing. Ook vandaag oefenen
we ons in een leven, vervuld en gevormd door de gaven en
de kracht van geloof, hoop en liefde als teken dat we leven
vanuit de verrijzenis. Want waar het hart vol van is, loopt
de mond van over, horen we Jezus zelf zeggen. Mensen
lijken wel wat op bomen: de vruchten die ze voortbrengen,
bepalen hun kwaliteit. Zoals er geschreven staat: “Aan de
vrucht herkent men de boom.” Het is wijs en goed om eerst
kritisch naar jezelf te kijken en dan pas de blik op anderen te
richten. Als je met een vinger naar een ander wijst, wijzen er
een oordeel hebt over anderen. Het kan ertoe leiden dat je
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tot het besef komt hoe hoezeer je zelf ook aangewezen bent
en blijft op Gods barmhartige liefde.
 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.
♫ Glorialied: Zingt God de Heer
Zingt God de Heer,
de almachtige Koning ter ere;
Hij zal zijn volk als een herder
in liefde regeren.
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig
ons leidt alle dagen:
die ons op adelaarswieken
ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de herder, die zorgzaam
en wijs ons wil leiden;
die ons gezondheid geeft,
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vriendschap en gunstige tijden;
in alle nood biedt hij ons daag’lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
 Openingsgebed
God, hemelse Vader, aan Jezus’ woorden hebben wij
gemerkt dat Hij van U is uitgegaan. Nooit hheft iemand
gesproken zoals Hij. Geef dat wij zijn boodschap trouw in ons
hart bewaren, en de gemeenschap worden waarin wij elkaar
willen verstaan. Leer ons in alle omstandigheden de taal te
spreken van de liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw
Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilege
Geest, God, in de eeiuwen der eeiwuen, Amen.
De eerste lezing is uit het boek wijsheid van Jezus Sirach,
27, 4-7
Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft.
Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het spreken
ontdekt men het boze van de mens. Het werk van de
pottenbakker wordt beproefd door de oven, en de mens
door wat hij zegt in het gesprek. Aan de vruchten van de
boom erkent men de boomgaard, en aan de woorden van de
mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens voordat hij
gesproken heeft, want eerst op grond daarvan kan men een
mens beoordelen.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Psalm 92 (91), 2-3, 13-14. 15-16
L.:
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw Naam,
Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
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A.:
L.:

A.
L.:

A.:

en heel de nacht door uw trouw.
Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen.
De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.
Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen.
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.
Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen.

De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Paulus aan de christenen van korinthe15, 54-58
God geeft ons de overwinning door Jezus Christus.
Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met
onvergankelijkheid is gekleed en het sterfelijke met
onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in
vervulling gaan: De dood is verslonden, de zege is behaald!
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De
angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is
de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft
door Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde broeders en
zusters, weest standvastig en onwankelbaar en gaat altijd
voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw
inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is. Zo spreekt de
Heer. - Wij danken God
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♫Tussenlied: Hoort hoe God met mensen omgaat
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort Hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
Alleluija Johannes 14:23
Alleluja. Als iemand Mij lieftheeft, zal hij mijn woord
onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen
tot hem komen. Alleluja
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 6, 39-45.
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over
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In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: Kan
soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden
in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij
zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de
splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog
niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen
oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen
verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat
geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en
evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt
geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een
braamstruik. Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte
brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid;
want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader,
Voorbede
Laten wij bidden tot God, onze Vader voor de noden van kerk
en wereld.
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Barmhartige God, U hebt aan uw Kerk de verkondiging
van de verrijzenis toevertrouwd, geef dat zij altijd de
Blijde Boodschap tot heil en zegen van de mensheid in
de wereld klaar en duidelijk mag uitspreken. Laat ons
bidden.
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Bidden we voor de gelovigen over de hele wereld: dat hun
hart vol is van verwondering en dankbaarheid om de
verrijzenis en hun mond mag overlopen van de vreugde
om de verrezen Heer. Laat ons bidden.
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben
door armoede, oorlogsgeweld, eenzaamheid of verlies
van iemand die hen lief was: dat ze Gods nabijheid op
een bijzondere manier mogen ervaren. Laat ons bidden.
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Bidden we voor allen die innerlijke rust en vrede zoeken
in de hectiek van de wereld: dat zij in de stilte Gods
nabijheid op een bijzondere manier mogen ervaren en
het leven met goede moed weer binnentreden. Laat ons
bidden.
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Hierna volgen de
geloofsgemeenschap..

intenties
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Goede God, verhoor de gebeden van uw volk dat tot u
roept om vrede en uitzicht op uw goedheid voor alle
mensen. Door Christus onze Heer. Amen.
Eucharistische liturgie
Dienst van de Tafel:
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt
de collecte gehouden.
Tafellied: Eet en drinkt
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige vader.
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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
Heer, uit onszelf zijn wij niets, maar Gij maakt ons bekwaam
dienaars te zijn van het nieuw verbond. Gij hebt ons gelast
met het beheer van uw geheimen. Daarom durven wij U
deze gaven te brengen, en vragen dat Gij ze wilt aanvaarden.
Door Christus onze Heer, Amen.
Prefatie
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 eerst 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,
10

Eucharistisch gebed
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet
U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige
Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit
alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet
door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw
Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen
door uw Geest, en ze † Lichaam en Bloed te doen zijn van
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze
geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn
leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan
zijn leerlingen en zei: 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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A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor
zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,
zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer
op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen,
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij
mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam
en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in
Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van
God; samen met uw apostelen en martelaren, en met allen
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen
de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is
gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en
geloof: samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven. Wij vragen U,
welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.
12

Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van
overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U
lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen
in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om
met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij
alles wat goed is aan deze wereld.
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
V. Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn
goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen
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.
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
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A.: 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. Wensen we 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.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
Communie
Communnielied: Wie in de schaduw Gods mag wonen
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
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vindt eenmaal vrede als zijn brood,
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
 Slotgebed
God, uit de schat van uw goedheid hebt Gij het beste te
voorschijn gehaald. Gij hebt ons een verbond gesloten van
onverbrekelijke trouw. Wij vragen U: blijf over ons waken;
voorzie in elke nood en voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
Door Christus onze Heer, Amen.
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Mededelingen
Wegzending en zegen
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe zegenen:
de Vader, de Zoon en + de Helilige Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God

Slotlied: Dank U, Heer van alle leven
Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen.
warme zon en vriendelijke maan.
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U hebt alles welgedaan.
Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.
Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot’ en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt u onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.
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