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.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Prefatie
Heilig: nr. 726 ( blz. 796)
Eucharistisch gebed: nr. 728 ( blz. 799) of 729 (blz. 801)
Acclamatie eucharistisch gebed: gesproken
Communieritus: nr. 738 (blz. 823)
Lam Gods: nr. 739 (blz. 824)
Communie: orgelspel
Slotlied: De Heer is mij tot hulp en sterkte (mel. GvL 651)
1. De Heer is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte;
ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet groet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
2. Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood.
En zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.
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Gedachte:
De woestijn intrekken was in die tijd de enige manier om zich terug te trekken uit de
familie en uit de dorpsclan. De ruwe rotsmassa’s opzoeken waar geen mens je
achterna komt en onderduiken in een overlevingsavontuur, maar overweldigd
worden door de stilte en de betovering proeven van de oneindigheid. De woestijn
intrekken is zichzelf ontdekken in de adem op en neer, in ruisende gedachten van
nergens en overal, in het intens luisteren naar Gods Woorden die voedzamer zijn
dan brood. En zo te weten komen: ik ben zijn evenbeeld, zijn zoon, zijn dochter,
zijn teergeliefde. 'Ja' zeggen tegen God met een 'ja' dat als een donder de hele
woestijn vult en uit deint naar alle steden en dorpen van zijn land. "Bekeert u, want
de tijd is rijp, God is nabij."

Openingslied: Psalm 126I Als God ons thuisbrengt
Hongerdoek door lector
We kijken naar het hongerdoek en zien onderin Rupsje-nooit-genoeg en
het vuur van de hel. Zij staan voor afgunst, macht en hebzucht. Ook al is
er met de komst van Jezus, zijn dood aan het kruis en zijn Verrijzenis het
Licht in de wereld gekomen, heeft Jezus de dood overwonnen. Toch blijft
op de weg van de liefde, die het kruis en de Wet omvat, het vuur en de
slang op de loer liggen. De weg van de liefde, met de harten die steeds
groter worden, verwijderd zich van deze negatieve energie om zich naar
God, die zich in de wolk bevindt, te richten. Zijn stralen overkoepelen de
wereld. Daar mogen we ons aan warmen.
Schuldbelijdenis: nr. 703 ( blz. 784)
Heer ontferm U: nr. 719 ( blz. 790)
1e lezing: 2 Kronieken 36, 14-16. 19 -23
In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich
herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen, en ontheiligden
de tempel die aan de Heer gewijd was. En de Heer, de God van hun
voorvaderen stuurde almaar gezanten naar hen toe, want Hij had
medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar ze verachtten Gods
gezanten, spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de
profeten, zodat ten slotte de toorn des Heren wel genadeloos moest
losbarsten over het volk. De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand
steken en de muur van Jeruzalem afbreken; en alle paleizen liet hij
platbranden, zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het
zwaard ontkomen waren, liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel,

waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische
rijk aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die de Heer
bij monde van Jeremia gesproken had: 'Zolang het land zijn sabbatjaren
niet vergoed gekregen heeft, zal het braak liggen: zeventig jaar lang'. In
het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de
voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:
de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië. Deze liet in
heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk
verspreiden: 'Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: de Heer, de God
des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij
opgedragen voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen; laten
allen onder u die tot het volk des Heren behoren, onder de hoede van de
Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem'.
Woord van de Heer – wij danken God
Antwoordpsalm: door de lector
Allen: Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven
als ik aan u niet meer denk.
Wij zaten aan Babylons stromen
en weenden denkend aan Sion; Allen:
En aan de wilgen die daar staan
hingen de citers. Allen:
Onze ontvoerders vroegen gezangen,
onze verdrukkers een vrolijk lied:
zingt ons van Sion ! Allen:
Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen
hier in dit vreemde land? Allen:
Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet ,
moge mijn hand verlammen; Allen:

redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de
hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij komende eeuwen de
overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons
in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof;
niet aan uzelf: Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich
verhovaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in
ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.
Woord van de Heer – wij danken God
Allen gaan staan
Vers voor het evangelie: GvL 257
Evangelielezing: Johannes 3, 14-21
In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: 'De Mensenzoon moet omhoog
worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer
immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig
leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om
de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren
Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun
daden slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft een afschuw van het
licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar
gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat
van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan'.
Woord van de Heer – wij danken God
Acclamatie: GvL 460 Het woord dat ik jou geef
Geloofsbelijdenis: nr. 722 (blz. 794)

Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven
als ik aan u niet meer denk; Allen:

Voorbede – gebed van de gelovigen
Acclamatie: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Als ik Jeruzalem zou willen ruilen voor wat plezier. Allen:
Offerandezang: GvL 573 Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen
2e lezing: Efezen 2, 4-10
Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote
liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt,
hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw

Het aandragen van de gaven

