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EUCHARISTIEVIERING BEDEVAART - SCHERPENHEUVEL
Openingslied
Verwelkoming

Broeders en zusters,
Van harte welkom in deze basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
Maria ontvangt ons met open armen en met haar grote hart dat luistert naar ons.
Tot haar bidden wij: ‘Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons’ en dat doet zij.
Wij mogen erop rekenen dat zij ons gebed versterkt en het bij haar Zoon brengt.
Zoals op de bruiloft te Kana zegt zij aan ieder van ons: ‘Doe maar wat Hij u
zeggen zal’. Laten we in de aanwezigheid van Maria luisteren naar wat de Heer
ons zegt, zijn woorden van leven dankbaar ontvangen en ze op onze beurt
verkondigen in woord en in daad.
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Kyrie-litanie

Bidden wij om ontferming.
Heer, hoor onze bede om bijstand en kracht.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Christus, zie onze noden en ons verlangen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, sta ons bij in lief en in leed.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.
Ofwel

Heer, in onze doop hebt Gij van ons nieuwe mensen gemaakt.
Geef dat wij steeds meer op U gelijken.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Christus, in onze doop hebt Gij ons opgewekt tot nieuw en eeuwig leven.
Geef dat wij steeds meer leven als blije Paasmensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in onze doop hebt Gij ons uitverkoren en gezalfd tot priester, koning en
profeet.
Geef ons de moed om deze nieuwe zending in dienst van elkaar te beleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.
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Ofwel

Heer Jezus, in uw menswording zijt Gij allerdichtst bij ons gekomen.
Open ons hart zodat wij U kunnen ontmoeten en liefhebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Christus, in uw woord hebt Gij ons God de Vader getoond.
Open onze oren opdat zijn barmhartige liefde ons geneest en nieuw maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in de sacramenten blijft Gij bij ons aanwezig.
Open onze handen om u te omhelzen in onze inzet voor elkaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.
Ofwel

Heer, Gij hebt ons de Vader getoond.
Vermeerder ons geloof in Hem.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Christus, Gij hebt uw leven voor ons gegeven.
Vermeerder onze liefde voor U.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij hebt ons uw heilige Geest geschonken.
Vermeerder onze hoop in U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.
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Ofwel
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 Maagd Maria,
alle engelen en heiligen
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.

Heer, ontferm U, over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U, over ons.
Heer, ontferm U, over ons.
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Openingsgebed

Laat ons bidden (gebedsstilte)
God onze Vader,
altijd staat Gij gereed om ons te ontvangen,
omhels ons met uw liefde
nu wij hier samen zijn met Maria, uw en onze Moeder.
Hoor ons gebed en verhoor ons op haar voorspraak.
Dat vragen wij U door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer
die met U leeft en heerst,
in de eenheid van de heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Ofwel

Laat ons bidden (Gebedsstilte)
Goede Vader,
Wij danken U voor ons leven
en voor de liefde waarmee wij U en elkaar kunnen beminnen.
Zo hebt Gij ons geschapen en zo mogen wij op U gelijken.
Help ons om, zoals Maria, in lief en in leed
te blijven geloven, hopen en liefhebben.
En zo getuigen te zijn van uw goedheid en uw trouw
in deze wereld en 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.
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Lezing
Antwoordpsalm
Evangelie
Homilie
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Voorbede

Op voorspraak van Maria bidden wij tot God.
Voor allen die bidden om vrede en gerechtigheid
in de wereld veraf en dichtbij.
Hoor ons roepen, Heer en schenk ons uw vrede.
Laten wij bidden…
Voor allen die bidden om liefde in hun relaties,
gezinnen, families.
Hoor ons roepen, Heer en schenk ons uw liefde.
Laten wij bidden…
Voor allen die bidden om hoop
in situaties van wanhoop en uitzichtloosheid.
Hoor ons roepen, Heer en schenk ons leven in overvloed.
Laten wij bidden…
Voor allen die bij Maria bidden in lief en leed,
in vreugde en verdriet.
Hoor ons roepen, Heer en verhoor ons.
Laten wij bidden…
Voor ons, die hier aanwezig zijn en voor diegenen die wij in ons hart meedragen,
dat deze ontmoeting met de Heer en met zijn Moeder onze hoop en onze vreugde vernieuwt
en duurzaam maakt.
Laten wij bidden…
Voor de intenties bij deze viering…
en voor onze persoonlijke intenties…
Laten wij bidden…

Dit vragen wij U, Heer,
op voorspraak van Maria, onze Moeder.
Amen.
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Offerkaars
Indien U een offerkaars hebt laten branden, kan dat hier onder de aandacht gebracht worden.

Maria, wij bieden U deze kaars aan
als teken van ons geloof en ons vertrouwen.
De warmte van haar vuur drukt uit
wat ons hart voelt voor U.
Terwijl deze kaars opbrandt vragen wij:
blijf bij ons in lief en leed
en schenk ons een liefdevol hart
zodat wij een licht zouden zijn voor wie wij ontmoeten.
Ofwel

Broeders en zusters,
Als een teken van onze bedevaart en onze gehechtheid aan Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel, hebben wij een offerkaars ontstoken in deze basiliek.
Zij begeleidt ons op deze dag en ook wanneer wij terug naar huis zijn,
blijft onze naam hier vermeld als een herinnering aan onze bedevaart
en als een uitnodiging voor de velen die hier komen om te delen in onze
vreugde.
Aan deze kaars willen wij onze vragen en verlangens verbinden en bidden dat
het licht van Christus ons leven mag verlichten.
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Aanbrengen van de gaven

De omhaling is bestemd voor het onderhoud van het bedevaartsoord.
Lied

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer…

Gebed over de gaven

Heer, met deze gaven drukken wij onze verbondenheid uit met U en met elkaar.
Aanvaard ze, samen met onze toewijding, onze vreugde en onze zorg.
Kom aanwezig in ons midden met de gave van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Ofwel

Heer, Gij hoort altijd naar Maria wanneer zij iets vraagt.
Aanvaard ook onze gebeden en gaven en vervul ze met uw liefde,
dan zullen wij U ontmoeten in het lichaam van
Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Ofwel

Heer, onze God,
In deze gaven bieden wij onszelf aan
en vragen dat ze lichaam en bloed van uw Zoon mogen worden
zodat wij steeds meer op Hem gelijken die zichzelf voor ons heeft gegeven,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
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EUCHARISTISCH GEBED VI
Een nieuw verbond van barmhartigheid in Christus

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.

Ja, het is passend en goed
dat wij U dankzeggen,
God, menslievend en barmhartig als Gij zijt.
Gij laat nooit af ons op te roepen
tot een leven vol geluk.
Gij zijt een God van tederheid en mededogen;
altijd staat Gij gereed om te vergeven,
en al wie gezondigd heeft,
nodigt Gij telkens weer uit
zich te verlaten op uw barmhartigheid alleen.
Hoe dikwijls werd uw verbond door ons verbroken,
maar berusting kent Gij niet:
een nieuw verbond hebt Gij tot stand gebracht
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Zo dicht hebt Gij de mensen naar U toegehaald
dat niets ons nog van U kan scheiden.
In deze tijd van verzoening en genade
geeft Gij uw volk gelegenheid
in Christus te herademen
en zich tot U te keren,
om meer dan ooit uw heilige Geest te volgen
en zo in dienst te staan van heel de mensheid.
Vol bewondering en dank
om uw liefde die zoveel vermag,
om de vreugde der verlossing die Christus heeft gebracht,
zingen en belijden wij
met ontelbaar velen in de hemel en op aarde:
Heilig
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Van in den beginne brengt Gij tot stand
wat goed is voor de mens
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt.
Zie naar uw volk dat hier verzameld is,
en zend de kracht van uw heilige Geest.
Maak deze offergaven voor ons
tot het lichaam en het bloed
van uw Zoon, uw welbeminde, + Jezus Christus,
in wie ook wij uw kinderen zijn.
Toen wij verloren waren
en niet in staat U naderbij te komen,
hebt Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint:
uw Zoon, de enige Gerechte,
heeft zich overgeleverd in onze handen;
Hij werd genageld aan een kruis.
Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen
het onverwoestbaar teken opgericht
van het verbond tussen de hemel en de aarde.
Maar vooraleer dat alles te volbrengen
heeft Hij het paasmaal willen vieren,
te midden van zijn leerlingen.
Aan tafel nam Hij het brood,
sprak de zegen en het dankgebed;
toen brak Hij het
en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Aan het einde van dit laatste avondmaal,
wel wetend dat Hij alles zou verzoenen
door zijn bloed op het kruis,
nam Hij de beker wijn,
sprak opnieuw het dankgebed,
liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:

12

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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus…
Terwijl wij Jezus Christus gedenken,
ons paaslam en onze uiteindelijke vrede;
terwijl wij zijn dood en opstanding vieren
en uitzien naar de gezegende dag
waarop Hij zal wederkomen
om onze vreugde te voltooien,
bieden wij U, waarachtige en getrouwe God,
het offer aan
waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld.
Algoede Vader,
zie met liefde neer op allen
die Gij naar U toetrekt.
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus;
dat zij één lichaam worden,
gaaf en onverdeeld,
door de kracht van de Geest.
Houd ons allen bijeen
in één gemeenschap van geest en hart,
samen met onze paus Franciscus, en onze bisschop Jozef.
Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk
tot de dag komt en het uur
waarop wij voor U zullen verschijnen.
Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel,
aan de zijde van de Maagd Maria, van de heilige Jozef haar bruidegom,
en van de apostelen,
verenigd ook met onze broeders en zusters
die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid,
toen zij van ons zijn heengegaan.
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Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping,
voorgoed gevrijwaard van de dood,
zullen wij in waarheid mogen aanheffen
het lied van dank van de verrezen Heer.
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.
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EUCHARISTISCH GEBED VII
Verzoening door Christus

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.

U, God, almachtige Vader,
danken en prijzen wij
door onze Heer Jezus Christus
voor uw werkzame aanwezigheid in deze wereld.
Want te midden van een mensheid
die verdeeld is door onenigheid en tweespalt,
ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt
en bereid maakt tot verzoening;
uw Geest immers beweegt het mensenhart,
zodat vijanden weer met elkaar gaan spreken,
tegenstanders elkaar weer de hand reiken,
en volkeren elkaar willen ontmoeten.
Aan U is het te danken
wanneer de wapens zwijgen
en de rede zich kan doen verstaan;
wanneer wrok voor vergeving moet wijken
en vergiffenis het wint van haat.
Daarom danken en prijzen wij U, zonder ophouden,
en wij sluiten ons aan
bij de lofzang van de engelen in de hemel,
die U toejuichen zonder einde:
Heilig
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U, Heer van alle machten en krachten,
prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon,
die in uw Naam gekomen is.
Hij is het woord dat ons redt,
de hand die Gij aan zondaars reikt,
de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden.
God,
Vader van ons allen,
toen wij ons van U hadden afgewend,
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood,
opdat wij ons tot U bekeren
en elkander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening
die Christus ons heeft gebracht,
en vragen wij U:
+ heilig deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest,
nu wij de opdracht van uw Zoon + vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven
om ons te bevrijden,
nam Hij tijdens de maaltijd brood in zijn handen,
dankte en zegende U,
brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Eveneens nam Hij op die avond
de beker in zijn handen,
zegende U om uw liefde, vol ontferming,
reikte hem over aan zijn leerlingen
en sprak:
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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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus…

Heer, onze God,
uw Zoon heeft ons dit teken van zijn liefde nagelaten.
daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis
en bieden wij U aan,
wat Gij ons hebt gegeven:
het offer van volkomen verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U:
neem ook ons aan,
tezamen met uw Zoon,
en schenk ons zijn Geest
in deze maaltijd.
Dan zal deze Geest verwijderen
wat scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren
in de gemeenschap
met Franciscus onze paus en Jozef onze bisschop,
met alle bisschoppen
en met geheel het volk.
Maak uw Kerk, zo bidden wij,
tot teken van eenheid onder de mensen
en tot werktuig van uw vrede.
Gij hebt ons hier bijeengebracht
aan de tafel van uw Zoon,
samen met de heilige Maagd
en Moeder van God, Maria,
met de heilige Jozef, haar bruidegom,
en met alle heiligen.
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Breng zo de mensen bijeen
van alle rangen en standen,
van alle rassen en talen
om in eenheid de maaltijd te vieren
tot eeuwige verzoening
in een nieuwe wereld,
die vervuld is van uw vrede.
Door Christus onze Heer.
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.
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EUCHARISTISCH GEBED
Prefatie
De heilige maagd, dienares van barmhartigheid en zorgzame moeder.

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.

Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal,
door Christus onze Heer.
Want volgens het besluit van uw voorzienigheid
werd de maagd Maria overschaduwd door de heilige Geest
en bracht zij de Heiland van de wereld voort.
Te Kana in Galilea deed zij voor het bruidspaar
een beroep op haar Zoon;
zo maakte Hij een begin met de tekenen:
tot vreugde van de gasten werd het water wijn
en de leerlingen geloofden in hun Meester.
Nu zetelt zij als koningin
aan de rechterhand van haar Zoon;
en staat zij de Kerk bij
in al haar noden;
en ook ieder van ons is zij nabij
als dienares van barmhartigheid
en zorgzame moeder,
want aan het kruis heeft Christus
ons aan haar toevertrouwd.
Daarom met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:
Heilig
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Ofwel
Prefatie van Maria

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.

U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid
en om heil en genezing te vinden zullen wij uw lof verkondigen
voor de uitverkiezing van Maria.
Wij eren U met de woorden van haar lofzang.
Want voor heel de aarde hebt Gij grote daden verricht,
aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond,
toen Gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd
en haar verheven hebt tot Moeder van onze Verlosser,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon,
U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit.
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor
en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven:
Heilig…
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Ofwel
Het leven van de heilige maagd Maria in het huis te Nazaret.

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.

Het is waarlijk passend U dank te zeggen,
het is waarlijk goed U te verheelrijken, heilige Vader,
in deze viering ter ere van de heilige maagd Maria.
In Nazaret schenkt zij door haar geloof
gehoor aan de boodschap van de engel Gabriël
en in de tijd brengt zij voor ons
als broeder en heiland uw Zoon ter wereld
die Gij van eeuwigheid hebt voortgebracht.
In Nazaret koestert Maria
door een innige omgang met haar Zoon
het ontluikende leven van de Kerk
en geeft zij ons haar eigen leven als een schitterend getuigenis.
In Nazaret wordt de heilige moeder
de leerlinge van haar Zoon
en neemt zij het eerste getuigenis
van zijn blijde boodschap in zich op,
dat zij in haar hart bewaart en bij zichzelf overweegt.
In Nazaret leeft Maria, de zuivere maagd,
in een onverbrekelijke band van reine liefde
verbonden met de rechtvaardige Jozef,
daar vereert zij U met lofgezangen
en aanbidt U in stil gebed,
daar prijst zij U door haar leven
en verheerlijkt U met het werk van haar handen.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U
en zingen vol vreugde:
Heilig
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Ofwel
De heilige Maria wordt zalig geprezen om haar geloof in het beloofde heil.

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.

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.
Gij openbaart ons de grootsheid van de heilige maagd Maria
in de profetische woorden van Elisabet
die zij heeft uitgesproken
onder ingeving van de heilige Geest.
Terecht immers wordt de moeder van de Heer
om haar geloof in het beloofde heil
begroet als de gezegende
en wordt zij door de moeder van de Voorloper
herkend in haar liefdevolle dienstbaarheid.
Daarom stemmen wij vol vreugde in
met het loflied van de maagd en moeder van God,
prijzen wij nederig uw grootheid
en zingen zonder ophouden
samen met de koren van engelen en heiligen:
Heilig
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Ofwel
De heilige maagd als lichtend teken van heil voor de zieken

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.

Het is waarlijk passend U dank te zeggen,
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken,
heilige Vader.
Want de heilige maagd Maria
hebt Gij op wonderlijke wijze deel laten hebben
aan het mysterie van het lijden.
Zo werd zij een stralend teken
van heil en hemelse hoop
voor de zieken die haar bescherming inroepen.
Zij werd een lichtend voorbeeld
voor allen die naar haar opzien:
zij leefde immers in volmaakte overeenstemming met uw wil
en maakte zich geheel gelijkvormig aan Christus,
die uit liefde voor ons
onze pijnen heeft gedragen.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U
en zingen vol vreugde:
Heilig
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Ofwel
Door de Heer getroost, is de heilige maagd troosteres van ons mensen geworden.

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.

Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal,
door Christus onze Heer.
Hem, de vertroosting van de wereld,
heeft de heilige maagd met vreugde ontvangen
en uit haar onbevlekte schoot ter wereld gebracht.
Toen zij onder het kruis van haar Zoon
zelf smartelijk lijden onderging,
hebt Gij haar getroost
met de hoop op zijn verrijzenis.
Samen met de apostelen heeft zij gebeden
en vurig gesmeekt om de Geest
van vertroosting en van vrede
en vol vertrouwen naar Hem uitgezien.
En nu zij in de hemel is opgenomen,
troost zij met moederlijke liefde
allen die haar met vertrouwen aanroepen,
totdat de glorievolle dag des Heren
in alle luister zal verschijnen.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:
Heilig
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Ofwel
De heilige maagd laat als moeder uit liefde haar kinderen niet met rust en als lerares
onderricht zij hen met haar voorbeeld.

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.

Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal,
door Christus onze Heer.
En nu vandaag verheerlijken wij U
bij de herdenking van de heilige maagd Maria.
Zij is innig verbonden met het mysterie van Christus
en samen met de Kerk
brengt zij voor uw rijk telkens weer kinderen voort.
Door haar liefde en haar voorbeeld
spoort zij hen aan
de volmaakte liefde na te streven.
Omdat zijzelf het beeld is
van evangelisch leven,
richten wij met deemoed onze blik op haar
en willen wij leren
U met haar gezindheid boven alles lief te hebben,
met haar geest voortdurend uw Woord te overwegen
en met haar hart onze broeders en zusters te dienen.
Daarom, met alle koren van de engelen,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde:
Heilig
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Ofwel
In de onbevlekte schoot van Maria neemt de Wijsheid haar verblijf.

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.

Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal,
door Christus onze Heer.
Want toen de volheid van de tijden was gekomen,
hebt Gij in uw onmetelijke goedheid
het mysterie van onze verzoening
in Maria doen aanvangen.
In haar onbevlekte schoot
bouwt de Wijsheid zich een huis
en wordt de Schepper van alle tijden in de tijd geboren
om als de nieuwe mens
ons van het oude te bevrijden
en alles nieuw te maken.
Daarom met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:
Heilig
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EUCHARISTISCH GEBED IIB

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.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij het 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.
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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus…
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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.
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 wij vragen U met aandrang
dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde,
voltooi uw liefde in onze gemeenschap
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus,
onze bisschop Jozef
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters
die door de dood heen zijn gegaan
en leven in de verwachting van de verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.
Neem hen op in uw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van uw Aanschijn.
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 de 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.
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EUCHARISTISCH GEBED IIIC
Waarlijk heilig zijt Gij, Heer:
heel de schepping komt van U,
naar U gaat alle dankbaarheid.
Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
en met de kracht die uitgaat van de heilige Geest,
verwekt Gij leven en heiligt Gij de wereld.
Telkens weer roept Gij uw volk bijeen
opdat van oost tot west
een zuivere offerande U wordt opgedragen.
Wij bidden U:
heilig onze gaven die hier voor U zijn neergelegd.
Maak ze door uw heilige Geest tot lichaam en + bloed
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die de viering van deze heilige geheimen
aan ons heeft toevertrouwd.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
heeft Hij brood genomen
en tot U in dankzegging gebeden,
Hij heeft het gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd, heeft Hij ook de beker genomen,
in dankzegging tot U gebeden,
en Hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Zo gedenken wij, Heer,
het lijden en sterven van uw Zoon
die ons verlossing heeft gebracht,
het wonder van zijn verrijzenis,
zijn opgang naar U die in de hemel zijt.
In dankzegging bieden wij U aan,
dit levend en heilig offer
totdat Hij wederkomt.
Wij bidden:
zie naar de offerande van uw kerk
en herken het Lam, voor ons geslacht
tot offer van verzoening.
Beziel ons met zijn heilige Geest
zodat wij,
vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon,
één lichaam worden bevonden
en één zijn van geest in Christus.
Hij moge ons tot volmaaktheid voeren
en maken tot een eeuwige gave aan U.
Dan zal het erfdeel
dat Gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd,
ons ten deel vallen,
samen met de heilige Maagd en Moeder Gods Maria,
met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met de zalige apostelen en martelaren,
en alle heiligen.
Op hun hulp stellen wij ons betrouwen
want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij U.
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Moge dit offer van onze verzoening, Heer,
meer vrede brengen en geluk onder de mensen.
Begeleid uw kerk op weg naar U:
bevestig haar in geloof en liefde
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
met Jozef, onze bisschop,
met alle bisschoppen, priesters en diakens,
waar ook ter wereld,
en met heel het volk dat Gij het Uwe noemt.
Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap
van wie Gij zoveel dienstbaarheid verwacht.
Breng uw kinderen weer bijeen
die in verdeeldheid zijn uiteengegaan:
schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid.
Ook bidden wij voor onze broeders en zusters
die gestorven zijn,
voor allen die ons hebben verlaten
en zochten naar uw welbehagen.
Laat hen komen in uw Rijk,
vervulling van de hoop
die in ons eigen hart is opgewekt
door Christus onze Heer.
Want door Hem
deelt Gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.
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.
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EUCHARISTISCH GEBED XI

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.
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 en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus…
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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 alle zoekers
de weg naar U, Vader, 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 Jozef,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak heb 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 broeders en zusters
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.
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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 Gods,
met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
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.
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Onze Vader

Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader…

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U…

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.
Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Het is zinvol om de gelovigen uit te nodigen om die vrede aan elkaar toe te wensen.
Lam Gods
Communie

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
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Gebed na de communie

God, onze Vader,
in deze communie hebben wij de overvloed van uw liefde
ontvangen in Jezus uw Zoon.
Blijf bij ons, hoor ons als wij tot U bidden
en schenk ons het blijde geloof van Maria die wij hier komen groeten.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Ofwel

God onze Heer,
Wij hebben gevierd hoe Gij heel dicht bij ons blijft
in uw Woord en in het Lichaam van uw Zoon.
Blijf ons nabij en wek in ons het geloof en de vreugde van Maria.
Dan zullen wij blijmoedige getuigen zijn van uw grote daden.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Ofwel

God onze Vader,
nooit laat Gij ons alleen.
In uw Woord en in het Lichaam van uw Zoon
hebt Gij opnieuw getoond hoezeer Gij ons bemint.
Help ons om, zoals Maria, bij U te blijven
alle dagen van ons leven.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Communie- of slotzang
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Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (vooraan in de boekjes)

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
Moeder van God en onze moeder.
Vol vertrouwen bidden wij tot U:
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Help onze zieken,
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde
wonen in onze familie;
zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij
met uw bescherming.
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel,
Bid voor ons.
Zending en zegen

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Broeders en zusters,
Wij waren hier samen als kinderen van de Vader. Tot Hem hebben wij gebeden
met heel ons hart, met heel ons leven. Wij mochten de aanwezigheid van Maria
ervaren die ons draagt en ons dichter brengt bij haar Zoon. Laten wij als
veelgeliefde kinderen van God van hier heen gaan om te doen wat wij hier
hebben gehoord, beleden en gevierd. Maria gaat met ons mee, de weg van
geloof, hoop en liefde in overvloed.
Ofwel

Maria was deze viering dicht bij ons, zij toonde ons haar Zoon.
Zo blijft ze dicht bij ons en helpt ze ons om wat wij hier vierden verder te
beleven. Zoals zij mogen ook wij Gods Zoon ontvangen, dragen en tonen
aan alle mensen die wij ontmoeten. Zoals zij, mogen wij daarin diepe en grote
vreugde vinden.
Zegene u de almachtige God, + Vader, Zoon en heilige Geest.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

