2E ZONDAG DOOR HET JAAR (JAAR - C)

EERSTE LEZING

HOOGMIS 10.00 UUR

Mis:
m.m.v.:

Missa Tertia – Haller
Leden Capella Majellana

INTREDEZANG ‘Dit huis gereinigd’

LITURGIE VAN HET WOORD

(Zie Laus Deo 807)

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!

(Jesaja 62, 1-5)

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van
Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de zon zal
haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een
fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid
aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men
zal u een nieuwe naam geven, een naam door de
Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij een
flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een
koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: “de
Verlatene,” uw land niet meer: “Woestenij”; maar gij
zult heten: “Mijn welbehagen”, en uw land:
“Gehuwde”; want in u heeft de Heer zijn behagen
gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven.
Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u
opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom zich
verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen in
u. Woord van de Heer - Wij danken God.
ANTWOORDPSALM

uit psalm 96

REFREIN:

En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het 'amen' zijn.
Kom haastig, Here Jezus, kom
en maak ons tot Uw Heiligdom!

Refrein:
TWEEDE LEZING

(Hand. 16, 14b)

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij
de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. Alleluia.
EVANGELIE

Orde van Dienst
(Laus Deo 255 - 258)
HEER ONTFERM U
EER AAN GOD

GEBED

Almachtige eeuwige God, hemel en aarde worden
door U geleid; verhoor welwillend het gebed van uw
volk en geef ons uw vrede in deze tijd. Door onze
Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en
heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door
de eeuwen der eeuwen. Amen

(1 Korinthiërs 12, 4-11)

Broeders en zusters, Er zijn verschillende gaven,
maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van
dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn
allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die
alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van
ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de
Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een
ander een woord van kennis krachtens dezelfde
Geest, aan een derde door dezelfde Geest het
geloof, aan weer anderen schenkt de ene Geest
gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen,
de gave van de profetie, de onderscheiding van
geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar
alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan
ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. Woord van
de Heer - Wij danken God.
ALLELUIA

OPENINGSRITUS
Ordo Missae
(Laus Deo 333 - 335)
KYRIE
GLORIA

Eert de Heer om zijn heerlijke naam:
draagt dan u gaven, uw gaven Hem aan,
komt in zijn hoven, zijn hoven getreden.
Buigt, plechtig getooid, voor de Heer.

Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied,
zingt de Heer, aarde alom;
zingt de Heer, zegent zijn naam,
dag op dag verkondigt zijn heil.
Refrein:

(Johannes 2, 1-12)

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en
zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft
uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder
van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.”
Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog
is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de
bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu
stonden daar volgens het reinigingsgebruik der
Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van
ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: “Doet die

kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe.
Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt
dat aan de tafel meester.” Dat deden ze. De tafel
meester proefde van het water dat in wijn veranderd
was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar
de bedienden die het water geschept hadden, wisten
het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de
bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede
wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken
heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe
bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een
begin met de tekenen en openbaarde zijn
heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm. Hijzelf en zijn
moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij
bleven daar slechts enkele dagen.
Woord van de Heer - Wij danken God.
HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS

Gezongen

(zie LD 383)

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERANDEZANG ‘Tot het Heilig Paasmaal’- Prichard

Tot het heilig Paasmaal nodigt Jezus al zijn vrienden
uit. Hij, de Gastheer, Brood en Beker, Hij, het Lam
voor ons geslacht. Hij, ons leven, onze vreugde, onze
vrede en ons heil.
Komt dan allen hier aan tafel, eet het Brood dat Hij
ons breekt, drinkt de Wijn u aangeboden, één van
hart en welgezind, laat zijn vriendschap u verblijden.
In zijn huis zal ’t zalig zijn.

gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing
voor ons werkelijkheid. Door Christus onze Heer.
PREFATIE (I van de zondagen door het jaar)
Vere dignum et iustum est, Heilige Vader, machtige
aequum et salutare, nos
eeuwige God, om recht te
tibi semper et ubique
doen aan uw heerlijkheid,
gratias agere: Domine,
om heil en genezing te
sancte Pater, omnipotens
vinden zullen wij U danken,
aeterne Deus: per Christum altijd en overal door ChrisDominum nostrum.
tus onze Heer. Die eenmaal
Cuius hoc mirificum fuit
door de dood is
opus per paschale
heengegaan, het
mysterium, ut de peccato
ontzagwekkend wonder
et mortis iugo ad hanc
heeft volbracht; die ons
gloriam vocaremur, qua
wegvoert uit het slavenhuis
nunc genus electum, regale van dood en zonde, om te
sacerdotium, gens sancta
zijn: uw uitverkoren en
et acquisitionis populus
geheiligd volk, - koningen en
diceremur, et tuas
priesters worden wij
annuntiaremus ubique
genoemd. Uw grote daden,
virtutes, qui nos de
God, verkondigen wij overal:
tenebris ad tuum
dat Gij ons uit de duisternis
admirabile lumen vocasti.
geroepen hebt om nu te
Et ideo cum Angelis et
leven in uw onvergankelijk
Archangelis, cum Thronis
licht. Daarom, met alle
et Dominationibus, cumEngelen, Machten en
que omni militia caelestis
Krachten, met allen die
exercitus, hymnum gloriae staan voor uw troon, loven
tuae canimus, sine fine
en aanbidden wij
dicentes:
U en zingen U toe vol
vreugde:
SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS

DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263)

Ordo Missae
(Laus Deo 344- 347)

Orde van Dienst
(Laus Deo 327 - 330)

GEBED OVER DE GAVEN

PATER NOSTER

ONZE VADER

Heer, wij bidden U dat wij altijd op waardige wijze
deelnemen aan dit mysterie, want telkens als wij de

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE

COMMUNIE

COMMUNIE-TEKST

(Ps. 23 (22), 5)

Gij nodigt mij aan uw tafel, mijn beker vult Gij tot de
rand; voortreffelijk is uw gave!
‘O salutaris’ – Délibes
O salutaris hostia, quae O heilzaam offer dat de
coeli pandis ostium.
hemelpoort opent: omdat
Bella premunt hostilia,
de strijd met de vijand
da robur fer auxilium.
benauwt, geef kracht en
bied ons hulp.
COMMUNIEZANG

GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, met een en hetzelfde brood uit de hemel hebt
Gij ons gevoed. Geef ons uw geest van liefde en
maak ons daardoor één van hart. Door Christus onze
Heer.
SLOTRITUS
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
SLOTZANG

‘Zingt voor de Heer’

(Zie Laus Deo 1216)

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.
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