Eucharistieviering
Locatie Papendrecht

18 juli 2021
16e zondag dhj B
zondag 11.30 uur

Moge de Enige, de goede Herder ons nabij zijn,
Onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het leven in overvloed. Amen

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal
mijn woning zijn voor alle komende tijden. Accl.

Gloria ♬ 808

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan
de christenen van Efeze 2, 13-18

Openingsgebed
VIERING VAN HET WOORD
OPENING VAN DE VIERING
Lezing uit de Profeet Jeremia 23, 1-6
lied

Here Jezus om uw Woord

Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in het hart dat na U hoort, uw genade
binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven
Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder
klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken,
doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij, glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God
geboren, maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons
zingen tot de hemel door mag dringen.
Welkom & inleiding

Wee de herders, door wie de schapen van mijn
kudde omkomen en verloren lopen - godsspraak van
de Heer. Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de
herders die mijn volk weiden: Door uw schuld zijn
mijn schapen verloren gelopen en uiteen gedreven;
ge hebt er niet op gelet. Maar ik Iet wel op u om al
uw misdaden - godsspraak van de Heer. Zelf breng ik
de overgebleven schapen bijeen uit alle landen
waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar
hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk
weiden. Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist - godsspraak van de
Heer. Geloof mij, de tijd komt - godsspraak van de
Heer - dat ik een wettige afstammeling van David
doe opstaan; hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. In zijn
tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de
naam die men hem geeft: ‘de Heer, onze
gerechtigheid’.

Kyrielitanie
Antwoordpsalm 23
Heer onze herder, Gij laat het ons aan niets ontbreken.
Vergeef ons als wij bij U wegliepen en ontferm U over
ons.
A:
Heer, ontferm U over ons.
Christus onze herder, Gij zoekt ons telkens weer.
Vergeef ons als we afdwaalden en ontferm U over ons.
A:
Christus, ontferm U over ons.
Heer onze herder ,Gij wijst de goede weg. Vergeef ons
als we niet luisterden en ontferm U over ons.
A:
Heer, ontferm U over ons.

Accl: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij Iaat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed. Accl.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
AI voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Accl.

Broeders en zusters. Door het bloed van Christus zijt
gij echter, die eertijds veraf waart, thans in Christus
Jezus dichtbij gekomen. Want Hij is onze Vrede, Hij die
de twee werelden één gemaakt heeft, en de
scheidingsmuur heeft neergehaald door in zijn vlees
de vijandschap te vernietigen, namelijk de wet der
geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede
gesticht door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe
Mens te scheppen, en die beiden in één lichaam met
God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij
heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede
aan hen die dichtbij waren. Want in Hem hebben wij
beiden in één Geest toegang tot de Vader.
Alleluia ♬ Joh. 20, 27
Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus 6, 30-34
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en
brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en
onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: “Komt
nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen
te zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de talrijke
gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd
om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een
eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen
hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de
steden kwamen mensen te voet daarheen en ze
waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde
medelijden met hen, want zij waren als schapen
zonder herder; en Hij begon uitvoerig te onderrichten.

Acclamatie ♫

Eucharistisch gebed

Slotlied

Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en
sterkte aan onze God, vandaag en alle dagen tot in
eeuwigheid

*
Acclamatie
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij
komt

Heeft Hij ons bidden opgevangen,
Hij heeft op ons zijn naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met U heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenkind’ren,
die bang en ontoegankelijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhinderen
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.

Overweging
*

Gebed des Heren

A:

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.

Muzikaal intermezzo
Geloofsbelijdenis

Heeft Hij ons bidden opgevangen

Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mensstaat Hij.

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; de heilige katholieke kerk, de
gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig
leven. Amen

V:

Voorbede-acclamatie

A:

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde zoon,
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht.

*

Vredeswens

Collecte bij de uitgang

*

Agnus Dei ♫

--------------------------------------------------------------------

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef
genadig vrede in onze dagen, dat wij
gesteund door uw barmhartigheid, 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

Heer onze God, wij bidden U , verhoor ons
DIENST VAN DE TAFEL
Collecteaanbeveling
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken
via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie
Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte’
U kunt ook de QR code gebruiken:

Uitnodiging tot de Communie
Communielied

Veni Jesu

Gebed na de communie
SLOT VAN DE DIENST

Gebed over de gaven
Prefatie
Sanctus ♫

Aandacht voor:
De eucharistieviering wordt wekelijks gestreamd:
volgende week – 25 juli om 11.30 uur vanuit de Heilig hart
kerk in Zwijndrecht
Heilig vormsel 2022 :voorbereiding voor groep 8 vanaf
sept.2021 Info en aanmelden via de website
www.katholiekdrechtsteden.nl
Neemt u ook iets mee voor de voedselmand ?Ze worden vanuit
onze kerk verspreid door de diaconie.

Wegzending en Zegen

