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VERBINDEN
Orgel
Gebed
Wie hier dit uur zijn of haar hart opent,
in gedachten brood neemt en eet, zegt ermee
dat hij of zij een nieuwe wereld wil,
gerechtigheid, brood en vrijheid voor alle mensen.
Zij die speuren naar hoop en dageraad
laten wij recht voor God gaan staan,
om te doen wat ondenkbaar is: dood en verrijzenis.
Lied

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Welkom
Welkom lieve mensen rondom Jezus' tafel.
Hij deelt ook vandaag het brood uit
zoals lang geleden op de laatste dag
van zijn leven.
Welkom lieve mensen,
want we willen het samen vieren:
dat iemand van ons houdt
en met ons meegaat.
Jezus nodigt ons uit op dit feest
van vriendschap en vrede.
Gegroet jij die mee bidt en viert
van waar ook,
met nood aan een schotel troost
en een glas vrolijkheid,
laten we samen vertrouwen in de belofte
dat wij bij God en bij elkaar geborgen zijn,
nu en in de tijd die komt.
Laten we samen "eucharistie" vieren,
dat wil zeggen: danken om zijn nabijheid.
Gebed om nabijheid
Wie in het leven
zoet en zuur heeft geproefd
lief en leed meemaakt
wie al eens afscheid heeft genomen
en het gemis aan den lijve voelt
die kan andermaal mens zijn voor een ander.
Vader, Moeder, God met ons.

Mensen,
water en brood voor die dorsten en hongeren,
mensen bron van leven voor elkaar,
God, zo broodnodig hebt Gij ons geschapen.
Draag mij, God, in barmhartigheid …
Dieper dan wijzelf, meer nog dan wie anders,
zijt Gij het hart van ons leven,
Gij die God heet,
Vader, barmhartig en die mij koestert,
Gij, enkel te verstaan in liefde.
Draag mij, God, in barmhartigheid …

Gloria
Gij, Jezus, beeld van God,
beeld en gelijke van de mens,
Gij, het licht van ons leven,
Gij zelf de minste mens geworden,
uw woord dat ik spreek,
uw brood dat ik eet,
het licht in ons leven
moet ik dan niet als U,
de lotgenoot van arme mensen worden …?

Inleiding op de lezingen
In de eerste lezing horen we hoe Mozes
een eerder gesloten verbond hernieuwt.
De gebeurt met bloed, verwijzend naar het gegeven
dat bloedverwanten betrouwbaar zijn.
Jezus vernieuwt op zijn beurt het verbond van Mozes,
Hij doet dit op de avond van het laatste avondmaal.

Eerste lezing

Exodus 24,3-8

Orgel
Een moment voor de kinderen
Evangelie

Marcus, 14,12-16.22-26

Acclamatie
ZJ 4a
Alleluia …
Ik ben het levende brood voor het leven
van de wereld. Alleluia.
Homilie
Voorbeden
Voor mensen
die niet genoeg te eten hebben bidden wij,
voor ouders die hun kinderen
van honger zien sterven.
Ga met hen door de dagen.

Voor mensen
die niemand hebben, bidden wij,
geen hand op de schouder
geen glas voor hen ingeschonken.
Ga met ons door de dagen.
Ga met ons door de dagen ...
Voor mensen
die brood brengen, danken wij,
een teken van uw nabijheid
getuigen van uw aanwezigheid.
Ga met hen door de dagen.
Ga met ons door de dagen ...
Voor mensen
die mee de weg gaan, danken wij,
de weg
van breken en delen,
van plezier en vrolijkheid,
van verdriet en pijn,
van verbondenheid en eenzaamheid.
Ga met ons door de dagen.
Ga met ons door de dagen ...
Belijdenis Leo Tolstoj
Ik geloof in God,
Hij is voor mij geest, liefde,
beginsel van alle dingen.
Ik geloof dat God in mij is,
en dat ik ben in Hem.
Ik geloof dat het ware welzijn van de mens
bestaat in het volbrengen van Gods wil.
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil
ten goede komt aan mij en alle mensen.
Ik geloof dat God wil
dat alle mensen van hun naasten houden
en zo met anderen omgaan
als zij ook zelf behandeld zouden willen worden.
Ik geloof dat de reden waarom wij leven
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde.
Ik geloof dat deze groei in liefde
de grootste kracht is
om het Rijk van God te vestigen op aarde,
dan zullen menselijkheid,
waarachtigheid en solidariteit overwinnen. Amen.
Offerande

Gebed over de gaven
Aanvaard van ons wat wij U aanbieden, God,
onze tijd en ons gebed,
dit brood en deze wijn,
zoveel dat ons dagelijks bezig houdt.
Doorheen deze gaven mogen wij
samen zijn met Jezus
en gesterkt worden door zijn goede Geest.
Zo brengt Gij ons tot leven,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
In andere tijden vragen we hen die communie
uitdragen rond het altaar, als dank en als steun.
Laten we biddend danken om allen
die Jezus bij mensen brengen.
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.

Alle eeuwen door
hebben mensen van U gezongen, God,
Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal.
Gij die onuitsprekelijk en barmhartig
bij mensen zijt,
Gij hebt in ons het leven uitgezaaid,
ons gevormd naar uw beeld.
Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,
opdat wij uw mensen zijn en Gij onze God.
Wij danken U, God,
voor alles wat Gij hebt gedaan aan uw volk,
aan wie Gij uw naam hebt gegeven,
uw verbond, waarachtig en trouw.
Geprezen zij uw naam
die Gij gepenbaard hebt in Jezus, uw Zoon,
God-met-ons, teken van liefde.
Wij bidden U:
zend ons uw Heilige Geest,
roep ons tot leven en maak ons vrij
zodat wij doen
wat Hij ons heeft voorgedaan.
De laatste avond van zijn leven (…)
Daarom Heer, verkondigen wij zijn dood,
totdat Hij komt,
daarom bezingen wij zijn verrijzen
en wij noemen zijn naam,
Jezus, Christus, uw Zoon en onze Heer.

En wij bevelen U aan,
allen die gestorven zijn (…).
Gij laat ook hen verrijzen in uw liefde.
Onze Vader
Bidden wij met open handen,
dankend tot God onze Vader.
Gebed om vrede
Gij spreekt en roept,
een woord dat antwoord vraagt,
een naam die liefde uitlokt, liefde geeft.
Waar doofheid heerst, daar zijt Gij niet,
waar mensen stom zijn
en elkaar dood zwijgen,
daar zijt Gij niet.
Open onze mond en vul ons hart
met goede woorden voor elkaar,
zodat in ons
uw liefde, uw bestaan, uw vrede
zichtbaar mag worden, tot in eeuwigheid. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Inleiding op de communie
Wij danken U bij dit Brood:
want Gij, God, zijt aanwezig,
Gij leeft in ons,
Gij bezielt ons met uw Geest,
dat wij uw woorden spreken,
uw hart en handen worden,
uw wegen gaan.
Dat wij voor mens en wereld uw Lichaam zijn.
Communie

Om in stilte te lezen

Slotgebed
Jezus, Gij zegt ons:
"Ik hoop dat jullie veel van elkaar houden.
Daaraan zien mensen dat jullie echt bij Mij horen".
Wij willen het proberen, Jezus,
vriendschap en vrede, naar uw voorbeeld.
We wensen elkaar geluk op die weg
door de wereld
als vrienden van elkaar
en als vrienden van iedereen die wij tegen komen.
Zo zijt Gij met ons! Amen.
Mededelingen
Lied
Een lied voor ieder van ons, maar vandaag
in het bijzonder voor hen die Jezus' leven uitdragen
en voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn…

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen;
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Mededelingen
Zending

