Eucharistieviering
Zondag 22 augustus 2021.
Ontmoetingskerk, Gorredijk.
21ste zondag door het jaar B.
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Celebrant: pastoor K. Tolboom
Lectrice: Henriëtte Droogh
Misdienaar: Ruben Droogh
Cantores o.l.v. Peter Postma
Aloïs Segers
Hans Hollander
Organiste: Klaske de Vries
Dwarsfluit: Tessa Grijze
Viool: Linde Hilboezen
Viola da gamba: Paul van der Voort.
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Let op: De teksten van de liederen zijn alleen bedoeld ter meditatie en mogen
NIET gezongen worden.
Dik gedrukte teksten kunt u hardop meebidden.
Openingslied
GVL 429 (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 uw heilige Naam,
En U in waarheid aanbidden.
Opening
P.: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A.: Amen.
P.: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen!
A.: en met uw geest!
Inleiding op de viering.
Schuldbelijdenis
P.: Onze hulp is in de naam van de Heer.
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
P.: Uit de diepte roepen wij U, Heer. Heer God, hoort Gij ons?
A.: Open uw hart voor ons, wij smeken U om genade.
P.: Als Gij zonden gaat tellen, houdt geen mens het uit.
A.: Maar bij U is vergeving en daarvan leven wij.
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P.: Blijft vertrouwen op God, want bij Hem is genade.
A.: Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad.
P.: Wij mogen voor Gods aanschijn ons geweten gerust stellen, ook als het ons
veroordeelt; want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
A.: Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad.
P.: Kwijtschelding, vrijspraak en vergeving schenke ons de almachtige en
liefdevolle Heer.
A.: Amen.
Kyrie (Missa IX):
P.: Kyrie eleison
A.: Kyrie eleison
P.: Christe eleison
A.: Christe eleison
P.: Kyrie eleison
A.: Kyrie eleison

P.: Heer, ontferm U over ons.
A.: Heer, ontferm U over ons.
P.: Christus, ontferm U over ons.
A.: Christus, ontferm U over ons.
P.: Heer, ontferm U over ons.
A.: Heer, ontferm U over ons.

Gloria (Missa IX) (vert.):
P.: Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
A.: Wij loven U.
P.: Wij prijzen en aanbidden U.
A.: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
P.: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
A.: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
P.: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
A.: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
P.: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
A.: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
P.: Want Gij alleen zijt de Heilige.
A.: Gij alleen de Heer.
P.: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
A.: met de heilige Geest in de heerlijkheid van God, de Vader. AMEN.
Openingsgebed
DIENST VAN HET WOORD
Út it boek JOZUA (24,1-2.15-18)
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Jozua liet alle stammen fan Israel by-inoar komme te Sichem en hy rôp de
âldsten fan Israel, syn haden, rjochters en opsjenners en hja stelden har op foar
God. Doe sei Jozua tsjin it hiele folk: Dit hat de Hear, de God fan Israel te sizzen:
Fan âlds wennen jim foarfaars – Têrach, en syn soannen Abraham en Nachor –
oan ‘e oare kant fan de rivier en tsjinnen oare goaden. Mar mocht it jim net
goed talykje: de Heare te tsjinjen, kies dan hjoed wa’t jim al tsjinje sille: òf de
goaden dyt’t jim foarfaars tsjinne hawwe oan ‘e oare kant fan de rivier òf de
goaden fan ‘e Amoriten yn waans lân jim wenje. Mar ik en myn húsgesin, wy
sille de Hear tsjinje. Doe antwurde it folk: Wy tinke der net oer de Hear te
ferlitten en oare goaden te tsjinjen. De Hear is ommers ús God. Hy is it, dy’t ús
en ús âlders opfierd hat út Egypte, út it slavehûs, en dy’t foar ús eagen al dy
grutte tekens dien hat. Hy hat ús bewarre de hiele wei dêr’t wy lâns kommen
binne en ûnder alle folken dêr’t wy midden trochhinne gien binne. De Hear hat
alle folken en de Amoriten dy’t yn it lân wennen, foar ús út jage. Ek wy sille de
Hear tsjinje, want Hy is ús God.
Lectrice: Woord van de Heer!
Allen: Wij danken God!
Tussenzang:
GVL 456, (Heer onze Heer ….)
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
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Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Út de brief fan Paulus oan de kristenen fan Efeze (5,15-20)
Broers en susters,
Tink der dus góed om hoe’t jimme libje, net as ûnnoazele, mar as wize minsken.
Nim jimme kânsen waar, want it binne minne tiden. Wês dêrom net
ûnferstannich, mar begryp wat de Heare fan jimme wol. Bedrink jimme net oan
wyn, want dêr komt liderlikens fan; mar lit de hillige Geast jimme fol meitsje.
Sjong elkoar ta mei psalmen, lofsangen en lieten troch de Geast ynjûn: sjong en
spylje foar de Hear mei hert en siel. Bring aloan foar alles tank oan God de Heit,
yn’e namme fan ús Hear Jezus Kristus.
Lectrice: Woord van de Heer!
Allen: Wij danken God!
Alleluia
Halleluja, halleluja!
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Halleluja, halleluja!

GVL 257

Evangelielezing
P.: De Heer zij met u!
A.: En met uw geest!
P.: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
A.: Lof zij U, Christus!
In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen:
„Deze taal stuit iemand tegen de borst.
„Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?"
Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun:
„Neemt gij daar aanstoot aan?
„Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was…?
„Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut.
„De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven.
„Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben."
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- Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en
wie Hem zouden overleveren. –
Hij voegde er aan toe:
„Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen
als het hem niet door de Vader gegeven is."
Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug
en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:
„Wilt ook gij soms weggaan?"
Simon Petrus antwoordde Hem:
„Heer, naar wie zouden wij gaan?
„Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij
de Heilige Gods zijt."
P.: Woord van de Heer!
A.: Wij danken God!
P.: Mogen de woorden van het evangelie ons een richtsnoer zijn in ons dagelijks
bestaan.
Acclamatie:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

GvL 265

Preek
Geloofsbelijdenis:
GvL 722
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;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
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de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede – gezongen acclamatie:
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
DIENST VAN DE EUCHARISTIE
Lied bij offerande:

GvL 362

GVL 469 (Hij ging van stad tot stad)

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: “tot u ben Ik gezonden”.
Voor zieken en gewonden had Hij een woord, een onderdak
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.
Hij gaf aan blinden het gezicht, de nacht heeft Hij verdreven,
Gaf doden weer het leven, waar Hij voorbijging werd het licht.
Refrein:
Daags voordat Hij gestorven is heeft Hij het brood genomen:
“Hiertoe ben ik gekomen, doet dit tot mijn gedachtenis.”
Refrein:
En alwie Jezus’ naam belijdt, zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten de lange gang van onze tijd.
Refrein:
De bereiding van de gaven
P.: Bidt, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
A.: 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
Het eucharistisch gebed
P.: De Heer zal bij u zijn
A.: De Heer zal u bewaren
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P.: Verheft uw hart.
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en Gij
waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw
woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw
Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij is de waarheid, geen andere waarheid
maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken U,
Vader, voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze
stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied:
Sanctus IX
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis

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.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op
weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij
herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige
God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons
midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot
U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven
wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf 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
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en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om
Mij te gedenken.
P.:Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. (GvL 304) :Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt!
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de
dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn
leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar
U geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw
liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe
mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Franciscus en
onze bisschop Cornelis, leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd
verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons
herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij delend in hun
vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de weg aantonen die naar
uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze zusters en broeders die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof
hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten
einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons
de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd
en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, met de heilige Clara, en al de
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door
Jezus Christus, onze Heer.
A.: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.
P.: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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Allen:

Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden
sa't ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade;
P.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd
tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze
hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
Allen:
want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
P.: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. Allen: Amen.
P.:De vrede des Heren zij altijd met u!
A.: En met uw geest!
P.: Knikken we elkaar dan van harte die vrede van Jezus toe!
Agnus Dei IX
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld,
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld,
geef ons de vrede.

P.:Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam van God, dat wegneemt de zonden der wereld.
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Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal
gezond worden.
Uitreiken van de H. Communie
Tijdens het uitreiken van de Communie zingen de cantores: ‘Qui manducat’
Qui manducat carnem meum, et bibit
sanguinem meum, in me manet, et
ego in eo, dicit Dominus.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed
drinkt blijft in Mij en Ik in hem, zegt
de Heer.

Gebed na de communie
Slotwoord
(Collecte: eerste collecte voor Giro 777, de slachtoffers van de overstromingen
in Limburg. Tweede collecte voor de werkgroep Fryske Tsjerketsjinsten. )
Zegen en wegzending:
P.: De Heer zal bij u zijn.
A.: De Heer zal u bewaren
P.: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A.: Amen.
P.: Gaat nu allen heen in vrede.
A.: Wij danken God!
Slotlied

GVL 655 (Wij moeten gaan)

Wij moeten gaan, aan ’t lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemansland soms worst’lend verkregen
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maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
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