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Openingslied: Dit huis gereinigd en versierd
Dit huis gereinigd en versierd,
waar Gods gemeente bruiloft viert,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed.
In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft.
Hem love wat op aarde leeft.
En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het amen zijn.
Kom haastig, Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom.
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:
Heer Jezus, koning en gezalfde Gods,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
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Heer Jezus, licht en aangezicht van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Heer Jezus, onze broeder, onze God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Lofzang: Aanbidt en dankt uw Vader
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.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede Geest.
Openingsgebed
Eerste Lezing: 2 Koningen 4: 42-44
In die dagen kwam er iemand uit Baál-Salisa. In zijn tas bracht hij
voor de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat
vers koren mee. Elisa zei: „Geef dit te eten aan de mannen." Zijn
dienaar antwoordde: „Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd
man?" Maar hij herhaalde: „Geef het de mannen te eten. Want
zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden."
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Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten en hielden nog over
zoals de Heer gezegd had.
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Tussenzang: Psalm 67-I
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: Efeziërs 4: 1-6
Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een
leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen
hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol
elkaar verdragend.
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Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band
van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen
zijt tot een en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Acclamatie voor het Evangelie: Halleluja
Halleluja! Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.
Evangelie: Johannes 6: 1-15
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van
Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij
tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg
op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor
Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en
zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan
Filippus: „Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten
eten?" - Dit zei Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist
Hij wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: „Wil ieder
ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd
denariën brood nog te weinig." Een van de leerlingen, Andreas,
de broer van Simon Petrus, merkte op: „Er is hier wel een jongen
met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor
zo'n aantal?" Jezus echter zei: „Laat de mensen gaan zitten." Er
was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal
mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de
broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze
uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen,
zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn
leerlingen: „Haalt nu de overgebleven brokken op om niets
verloren te laten gaan."
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Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf
manden met brokken, welke door de mensen na het eten
overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had
gedaan zeiden ze: „Dit is stellig de profeet die in de wereld moet
komen." Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester
wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te
roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Acclamatie na het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
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.
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Voorbede
Acclamatie: Heer, onze Heer ontferm U over ons.
Aankondiging collecte
Offerandelied: Vriendelijk licht
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als 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 mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeftGij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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.
Allen: De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Ja, het is een voorrecht; een hoge en heilzame plicht dat wij U,
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de
Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij
alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als
Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige
Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen
en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit,
opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken
en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen
stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle
heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen:
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 2C
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus
onze Heer.
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
zijn leerlingen met deze woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige
dienst te verrichten.
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken
U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige
kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele
wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met
Franciscus onze paus en Cornelis onze bisschop, en allen die
uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in
de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan
uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van
uw gelaat.

9

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met
de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef,
haar bruidegom, met de apostelen, met de heiligen Stephanus
en Willibrordus en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw
Zoon.
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
Agnus Dei:
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede!
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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.
Communie
Tijdens de Communie: Orgelspel
Lied na de Communie: De eerste uit de doden
De eerste uit de doden
die sterft en eeuwig leeft,
die met een handvol broden
zijn volk verzadigd heeft,
die is het brood dat heden
voor ons gebroken wordt,
die is de vrucht vertreden,
het kostbaar bloed gestort.
De eerste uit de doden
die water maakt tot wijn,
is onder zijn genoden
een levende fontein,
zoals er staat geschreven:
springende wijd en zijd
tot in het eeuwig leven,
een zee van zaligheid.
Slotgebed
Mededelingen
Zegen

11

Slotlied: 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.
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.

Uw gift voor de collecte kunt u overmaken op:
Sint Stephanus Meppel:
NL 89 RABO 0371875889
t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel
Sint Willibrord Beilen:
NL 06 RABO 0121574121
t.n.v. penningmeester Vicarie Sint Willibrord Beilen
OLV Visitatie Hoogeveen:
NL 83 ABNA 0475142314 t.n.v. RK Kerkbestuur
Via de GIVT-app
zie website, parochieblad en folder over GIVT-app
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