35

H. Drie-eenheid

Veelzijdige Liefde

7 juni 2020

OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
SCh~dbelijdenisl

SCh~dbelijdenis 2
Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader
te openbaren en ons het leven te
brengen, ontferm U over ons.. Heer, ontferm U over ons. (of gezongen, zie onder)

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.
Moge ... -Amen.

Christus, die eens voor al gestorven
zijt voor de zonden om ons tot God
te brengen, ontferm U over ons . Christus, ontferm U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over
alle mensen en de schepping weer
nieuw maakt, ontferm U over ons.
- Heer, ontferm U over ons.
Moge ... -Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer, ontferm u

Mis 'Het brandende braambos', B. Bartelink
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of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
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of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine
Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Dornine Fili Unigenite,
Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis
peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus
Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris.
Amen.

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
Exodus 34,4b-6.8-9

In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer
hem bevolen had. De twee stenen
platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een
wolk, kwam bij hem staan en
riep de naam van de Heer uit.
De Heer ging hem voorbij en
riep: 'De Heer! De Heer is een
barmhartige en medelijdende

God, groot in liefde en trouw.'
Onmiddellijk viel Mozes op zijn
knieën en boog zich neer. Toen
sprak hij: 'Och Heer, wees zo goed
en trek met ons mee. Dit volk is
wel halsstarrig, maar vergeeftoch
onze misdaden en zonden, en
beschouw ons als uw eigen bezit.'
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Canticum Danié1 3

t. A. Bronkhorst; m. F. Bullens

Refrein 1. Voorzang 2. Allen
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Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen.- Refrein
Geprezen uw heilige roemrijke Naam.- Refrein
Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie. - Refrein
Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk. -Refrein
Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt.- Refrein
Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels.- Refrein
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Tweede lezing
2 Korintiërs 13,11-13
Broeders en zusters, laat alles
weer goed komen, neemt mijn
vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de
God van liefde en vrede zal met
u zijn.
Groet elkander met de heilige

kus. U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus
Christus, de liefde van God en
de gemeenschap van de heilige
Geest zij met u allen. Amen.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Alleluia

'ä

Refrein:

t. A. Bronkhorst; m.]. Beijer
~

1. Voorzang; 2. Allen:

e

I ê]tFd) ~Rt)J l 11

Jl )i IJJ'EJJ )J
Al-le - lu

i- a,

al

le-lu

-

i- a!

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, God die is, en die was
en die komt. -Refrein
Evangelie Johannes 3,16-18
In dietijd zeiJezus totNikodémus:
'Zozeer 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 van God.'
m. Berne Media Iliturgie
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Homilie of overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, -Schepper van hemel
en aarde, - van al wat zichtbaar
en onzichtbaar is. - En in één
Heer, Jezus Christus, eniggeboren
Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader. -God uit

God, - licht uit licht, - ware God
uit de ware God. - Geboren, niet
geschapen,- één in wezen met de
Vader, - en dóór wie alles geschapen is. - Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. - Hij heeft
5

Ik geloof in de heilige Geest, - die
Heer is en het leven geeft; - die
voortkomt uit de Vader en de
Zoon; - die met de Vader en de
Zoon tezamen wordt aanbeden
en verheerlijkt; die gesproken
heeft door de profeten. - Ik geloof
in de ene, heilige, katholieke en
apostolische kerk- Ik belijd één
doopsel tot vergeving van de zonden. - Ik verwacht de opstanding van de doden - en het leven
van het komend rijk Amen.

het vlees aangenomen - door
de heilige Geest uit de maagd
Maria, - en is mens geworden.
- Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius
Pilatus en is begraven.- Hij is verrezen op de derde dag, volgens
de Schriften. - Hij is opgevaren
ten hemel: - zit aan de rechterhand van de Vader. - Hij zal
wederkomen in heerlijkheid om
te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.-

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium.- Et in unum Dominum
lesurn Christum, Filium Dei Unigenitum,- et ex Patre naturn ante
omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verurn de
Deo vero,- genitum non factum, consubstantialem Pa tri: per quem
omnia facta sunt. - Qui propter nos homines et propter nostram
salutem deseendit de caelis.- Et incarnarus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est. - Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est,- et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,- et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris.- Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis . - Et in Spiriturn Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. - Qui cum Patre et
Filio sirnul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. - Et unam, sanctam, catholicam et apostolkam Ecdesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. -Et exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
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Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus (zie blz. 10)
of eventueel de communieviering (zie blz. 11}.
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EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters ...
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

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zal bij u zijn. - De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.- Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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 door Christus
onze Heer.
Met uw veelgeliefde Zoon en
met de heilige Geest zijt Gij één
God, en onze enige Heer. Wat wij
weten en geloven van U, Vader,
dat weten en geloven wij ook van

uw Zoon en van de heilige Geest.
En wij belijden dat Gij God zijt,
eeuwig, waarachtig, en getrouw,
Gij drie personen, even goddelijk
voor ons en even groot, o heilige
Drievuldigheid, Gij één van hart,
één God die wij aanbidden.
En ook de engelen aanbidden U,
de cherubs voor uw troon, de
serafijnen, zij roepen dag aan dag
als uit één mond:
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of Sanctus, - Sanctus, - Sanctus -Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua.- Hosanna in excelsis. Benedierus qui verrit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader,
Gij zijt de bron, uit U stroomt
alle heiligheid. Stort uw Geest
nu uit over deze gaven, zodat
zij voor ons geheiligd worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus, uw Zoon.

Na de maaltijd nam Hij ook de
beker in zijn handen, dankte U
opnieuw, reikte hem aan zijn
leerlingen, en sprak: 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.

Toen Hij werd overgeleverd en
vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen,
dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen, en
Sprak: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
m.]. Vermulst
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Daarom gedenken wij, zoals Hij
het heeft gewild, dat uw Zoon
is gestorven en verrezen, heilige
Vader, en wij bieden U aan wat
Hij ons heeft gegeven: dit brood
dat leven geeft en deze beker die
ons redde van de dood.

Gedenk dan uw kerk, Heer, over
de hele aarde, voltooi uw liefde
in onze gemeenschap rondom de
bisschop van Rome, paus N., onze
bisschop N. en allen die Gij tot uw
dienst hebt geroepen.

Wij danken U omdat Gij, sinds
die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden
en U dit offer te bereiden. Wij
hebben deel voortaan aan het
Lichaam en het Bloed van uw
eerstgeboren Zoon, en vragen U
met aandrang dat wij naar elkaar
toe groeien door de kracht van
uw heilige Geest.

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle
mensen die gestorven zijn; neem
hen op in uw barmhartigheid en
laat hen treden in de luister van
uw aanschijn.
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Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd
Maria, de moeder van uw Zoon,
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met
allen die op deze aarde leefden
in uw welbehagen delen in uw
eeuwig leven. Dan zal de lofzang
die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van uw

geliefde Zoon aanhouden tot in
uw heerlijkheid.
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.

COMMUNIERITUS

Gebed des Heren
Onze Vader, die in de hemel zijt, Paternoster, qui es in caelis:
uw naam worde geheiligd, uw rijk sanctificetur nomen tuum; kome, uw wil geschiede, op aarde adveniat regnum tuum; - fiat
zoals in de hemel. Geef ons heden voluntas tua, - sicut in caelo, et in
ons dagelijks brood en vergeef ons terra. - Panem nostrum cotidianum
onze schulden, zoals ook wij ver- da nobis hodie; - et dimitte nobis
geven aan onze schuldenaren en debita nostra, - sicut et nos
breng ons niet in beproeving maar dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
verlos ons van het kwade.
sed libera nos a malo.
Verlos ons, Heer...
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.

Vredesritus
Breken van het brood
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geef ons de vre
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of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

Agnus Dei, quitollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij ...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending
m. Wv.Belle

Moge de Heer u zegenen en u behoeden.
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Moge de Heer de glans van zijn gelaat
over u spreiden en u genadig zijn.
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Moge de Heer zijn gelaat naar u keren
en u zijn vrede schenken.
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men.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon, en heilige Geest.
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GEZANGEN
1. Psalm 150
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Heer.

Looft God in zijn heilig domein, looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht, looft Hem krachtens zijn
mateloze grootheid. -Refrein
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, looft Hem met harp en
met citer, looft Hem met handtram en reidans, looft Hem met snaren en fluit. -Refrein
Looft Hem met slaande cymbalen, looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft love de Heer. God-lof! -Refrein
2. Wij treden biddend

t. J.C.

v. Leeuwen; m. Genève 1551

Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft te allen tijd uw liefde geeft.
God, Vader, die van eeuwigheid, het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord.
God, Zoon, die door uw offerdood de deur naar 't leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer: bewaar ons in uw liefde, Heer.
God, goede Geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt,
breng allen samen en bewerk de eenheid van de christenkerk
3. 0 zalig licht, Drievuldigheid
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5. Brood zal Ik u geven

t.H. Beex; m. H. Strategier

1. Brood zal Ik u geven dat uit de hemel daalt, brood dat de Vader u
·geven zal, dat de wereld volleven haalt. - Refrein
2. Ik ben brood voor leven, wie Mij eet hongert nooit, brood dat voor
u uit de hemel komt tot nieuw leven de wereld tooit. -Refrein
3. Mensen sleuren, sloven, voor kost die kort beklijft, werk voor het
brood dat u brengen zal een nieuw leven dat altijd blijft. -Refrein
Refrein
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6. Zingt God de Heer

ven.

t. IWVL; m. M. Stumpel

Andere melodie: U, Heer, zij lof gebracht
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God de Heer, de al- mach- ti - ge
Ko-ning, ter-e- re.
God de Heer, die bann-har - tig ons leidt al- Ie da-gen.
aan de Her- der, die zorg-zaam en wijs ons wil lei-den,
U, Drie- ë - ne God, zin- gen wij dank-baar te- za-men,
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Naam,
Laat ons te- zaam prij - zen zijn
op Hem ver- trouwt
en die be-houdt
ie - der, die
in al- Ie nood biedt Hij ons daag' - lijks zijn Brood
rots,
en - ge- Jen Gods, buigt
u voor Hem, on- ze
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LATIJNSE GEZANGEN
Introïtus Tobia 12
Benedicta sit sancta Trinitas,
atque indivisa Unitas: confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Graduale

Danié13

Benedierus es, Domine, qui
intueris abyssos, et sedes super
Cherubim. - Benedierus es,
Domine, in firmamento caeli,
et laudabilis in saecula.

Alleluia

Gezegend zij de heilige Drie-€enheid
en de ongedeelde Eenheid: wij willen Haar loven en danken, want
Zij heeft ons haar barmhartigheid
getoond.
Geprezen zijt Gij, Heer, die de diepten doorschouwt en zetelt boven de
Cherubim.- Geprezen zijt Gij, Heer,
in de koepel van de hemel, U komt
de lof toe in alle eeuwen.

Danié13

Alleluia, alleluia.
Benedierus es, Dominus, Deus
patrum nostrorum, et laudabilis
in saecula. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Geprezen zijt Gij, Heer, God van
onze vaderen, U komt de lof toe in
alle eeuwen. Alleluia.

Offertorium Tobit 12
Benedierus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, Sanctus
quoque Spiritus: quia fecit
nobiscum misericordiam suam.

Gezegend zij God de Vader en de
eniggeboren Zoon van God, en ook
de heilige Geest; want Hij heeft ons
zijn barmhartigheid getoond.

Communio Tobit 12
Benedicimus Deum caeli, et
coram omnibus viventibus confitebimur ei: quia fecit nobiscum
misericordiam suam.

Wij zegenen God in den hoge en wij
willen al wat leeft onze lof en dank
laten horen, want Hij heeft ons zijn
barmhartigheid getoond.
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Be~
Bidden met Maria
Heilige Geest, denk eraan
Gods kinderen voort te brengen en te vormen
met uw goddelijke en trouwe Bruid Maria.
Met haar en in haar hebt Gij het Hoofd gevormd
van allen die voorbestemd zijn,
met haar en in haar moet Gij
al zijn ledematen vormen.
Gij brengt geen enkele persoon voort
binnen de Drie-eenheid;
Maar Gij alleen zijt het
die alle goddelijke personen voortbrengt
buiten de godheid;
en alle heiligen
die geweest zijn en. zullen zijn
tot aan het einde van de wereld
zijn evenveel werkstukken van uw liefde
verenigd met Maria.
Grignon de Montfort

Eucharistie - gemeenschap
Het is niet toevallig dat de Kerk aan de eucharistie de
naam 'gemeenschap' (communie) heeft gegeven. Want
in de eucharistie zijn alle dimensies van gemeenschap
te vinden: God deelt zichzelf aan ons mee, wij treden in
gemeenschap met Hem, de deelnemers van het Sacrament
treden in gemeenschap met elkaar en de schepping als
geheel treedt door de mens binnen in de gemeenschap met
God. Dit alles vindt plaats in Christus en de Geest, die de
laatste dagen de geschiedenis binnen brengt en de wereld
een voorsmaak van het Koninkrijk geeft.
Mgr. Johannis Zizioulas

