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‘Dat zij één mogen zijn zoals wij’
Joh 17,  11b-19



Intredelied: 🎵 ZJ 413 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 Gods Heilige Naam
En U in waarheid aanbidden.

Inleiding
Deken:  (kruisteken en genadewens)

Goede mensen, zusters en broeders,
vanuit de decanale kerk Sint-Amandus en Sint-Blasius te Waregem 
groeten wij u hartelijk. 
Waar u nu ook bent, dank dat u met ons verbonden bent deze zondag in de meimaand, 
Mariamaand. In gebed mogen we verenigd zijn; onze vreugden en zorgen delen, 
en aan de Heer voorleggen. 
Voor alles ons gegeven, willen we God loven en danken, in deze eucharistie.

Lector:
Met het vieren van de eucharistie 
gaan wij in op de vraag en de opdracht van Jezus:
‘Blijf dit doen om mij te gedenken.’
Die goede traditie willen wij bewaren en doorgeven.
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
klinkt Jezus’ gebed voor zijn trouwe leerlingen.
‘Wil hen bewaren!’, zo bidt Hij tot God.
Zij zijn de dragers en behoeders van de boodschap,
de apostelen, opnieuw twaalf in getal,
opnieuw één en vol vertrouwen.
In dit vertrouwen, en gezonden met dezelfde opdracht,
willen wij biddend met elkaar verbonden zijn.



🎵 Kyrie - (Sebastiaan Van Steenberge)

Deken: 
Maar omdat we soms tekortschieten in onze opdracht,
omdat onze liefde en toewijding soms karig zijn,
ons geloof soms zo klein, vragen we om vergeving.

Lector:
Heer, die zich tot de Vader richt in nood en vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.

🎵 Voorzang: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Samen: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christus, die uw leerlingen wil beschermen en bewaren voor het kwaad.
Christus, ontferm U over ons.

🎵 Voorzang: Christe, Christe, Christe Eleison
Samen: Christe, Christe, Christe Eleison

Heer, die verlangt dat uw vreugde ten volle in ons mag komen.
Heer, ontferm U over ons.

🎵 Voorzang: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Samen: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Deken:
Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons bewaren en behoeden voor het kwaad
en ons leiden tot nieuw en eeuwig leven.

🎵 Gloria - (Sebastiaan Van Steenberge)

Eer aan God in de Hoge (3x)

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid .Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,

Refr.

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Refr.

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus 
Christus,met de Heilige Geest In de heerlijkheid van God de Vader. Amen



Openingsgebed

God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien, maar uw Zoon Jezus heeft ons uw 
liefde leren kennen. Hij is de heiland van de wereld. Wij vragen U: bewaar ons in zijn 
Naam; dat wij één mogen zijn en U verheerlijken bij alles wat wij doen. 
Door de verheerlijkte Jezus Christus onze Heer. Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste Lezing:  Handelingen 1,15-17.20a.20c-26

🎵 Antwoordpsalm: ZJ P140 (met psalm 103)

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

Verheerlijk, mijn ziel de Heer,
Zijn Heilige naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel de Heer,
Vergeet zijn weldaden niet.

Refr.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
Zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zover als de afstand van oost tot west,
Zover verdrijft Hij ons van zonde.

Refr.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijk de Heer, al zijn hemelse boden,
Machtige uitvoerders van zijn bevel.

Refr.

Tweede Lezing:  1 Johannes 4,11-16

🎵 Alleluia

Evangelie:  Johannes 17,11b-19

Acclamatie na het evangelie: 🎵 Laudate Dominum

Homilie

Geloofsbelijdenis



Voorbeden - ZJ 10i

Deken:
In gebed en smeking richtte Jezus zich in volle verbondenheid tot zijn Vader. 
Bidden ook wij, met elkaar verbonden, tot diezelfde God en Vader: 

Lector:
Om geestdrift en vertrouwen
voor wie in de Kerk een ambt van leiding en verkondiging op zich nemen. 
Dat zij meewerken om de Blijde Boodschap te bewaren en door te geven. 
Dat ze standhouden en vreugde vinden in hun opdracht. Laat ons bidden.

🎵 God onze Vader, verhoor ons gebed door Christus uw Zoon, onze Heer.

Om eenheid en samenhorigheid in onze kerkgemeenschap. 
Dat er een geest van dialoog heerst bij discussies en meningsverschillen. 
Dat men blijft zoeken naar goede leiding 
vanuit de boodschap die allen verbindt. Laat ons bidden.

🎵 God onze Vader, verhoor ons gebed door Christus uw Zoon, onze Heer.

Om waarheid en rechtvaardigheid in onze samenleving. 
Om dienstbaarheid en naastenliefde.
Om steun aan de zwaksten, hulp voor hulpbehoevenden,
genezing en bijstand voor onze zieken. Laat ons bidden.

🎵 God onze Vader, verhoor ons gebed door Christus uw Zoon, onze Heer.

Om de komst van Gods Geest bidden wij.
Om wijsheid en inspiratie.
Om volgehouden moed voor allen  die
zich wijden aan studie en onderzoek.
Om verbeeldingskracht en creativiteit. Laat ons bidden. 

🎵 God onze Vader, verhoor ons gebed door Christus uw Zoon, onze Heer.

Deken:
Heer God, schenk ons uw Heilige Geest:
dat Hij ons bezielt en begeestert
om moedig van U en uw liefde te getuigen.
Door Christus onze Heer. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Offerande: orgelspel 

Gebed over de gaven
God, als wij elkaar beminnen, woont Gij in ons en krijgen wij deel aan uw Geest. Laat 
deze gaven een teken zijn dat wij elkaar liefhebben zoals Gij ons eerst hebt liefgehad in 
Jezus Christus onze Heer. Amen.



Prefatie  zie missaal  (prefatie van Hemelvaart)

De Heer zij met u
Samen: En met uw Geest
Verheft uw hart
Samen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer onze God
Samen: Hij is onze dankbaarheid waardig
...
🎵 Heilig - (Sebastiaan Van Steenberge)

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed

Acclamatie na de consecratie
🎵 Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt.

Vervolg

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.

Embolisme

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

Vredeswens
🎵 Lam Gods - (Sebastiaan Van Steenberge) 

Lam Gods dat draagt, de zonden van de wereld:
Ontferm U over ons.
Lam Gods dat draagt, de zonden van de wereld:
Ontferm U over ons.
Lam Gods dat draagt, de zonden van de wereld:
Geef ons de vrede.



Communie

Communielied: 🎵 ZJ 749 Maria, wij komen u zingende begroeten

Maria, wij komen u zingende begroeten, wij noemen, Maria, uw zoete naam. 
Met velen tezamen om u te ontmoeten op de paden van ons zoekende bestaan.
Maria, gezegende onder alle vrouwen, wij bidden u: reik ons uw moederhand die lief en 
die leed gans aan u toevertrouwen. 
Toon ons de weg naar Gods levende land.

Bij U stroomt tezamen al wat er liep verloren aan lijden, aan zonde, aan pijn, verdriet. Bij 
U wordt bekering en nieuwheid geboren; lof en dank weerklinkt in stilte en in lied. 
En helpende handen en toegewijde zorgen verbinden de wereld aan 
Jezus’ kruis. Een nacht zonder licht wordt een heldere morgen. 
Leid ons Maria, weer hoopvol naar huis.

Bezinningstekst na de communie
Lector:
‘God zegene en beware u’. We vragen het voor alle mensen om ons heen.
We vragen het voor gezinnen en families,
voor moeders en vaders,
voor kinderen en opgroeiende jongeren.

‘God zegene en beware u’. We vragen het voor mensen alleen of eenzaam.
Voor mensen in woonzorgcentra en instellingen.
Voor zieken en stervenden.
Voor mensen met zorgen en verdriet.

‘God zegene en beware u’. We vragen het voor mensen die nu aan het werk zijn.
Voor allen die hun job toegewijd vervullen.
Voor denkers en doeners.
Voor hen die de aarde bewerken, zaaien en oogsten.
Voor allen ook in onze Kerk pastoraal actief zijn.

‘God zegene en beware u’. We vragen het voor alle die onderweg zijn.
Voor allen te voet en allen die een voertuig besturen.
Voor allen die op reis zijn, met de trein, met het vliegtuig.
Voor allen die varen op zee.

‘God zegene en beware u’. We vragen het voor artsen en verplegenden.
voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Voor mensen in thuisverpleging en familiale hulp.

‘God zegene en beware u’. We vragen het voor mensen die het ergste vrezen.
Voor hen die wachten en waken, schamper en schuchter.
Voor hen die de moed verloren hebben.
Voor hen die zich vastklampen aan een laatste strootje hoop.
God zegene en beware u.    (H.L.)



Gebed na de communie
God, onze Vader, 
leer ons in eenvoud te leven, 
vol liefde voor elkaar, 
zoals de eerste christenen: 
eensgezind in het gebed en in het breken van het brood. 
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt: 
Jezus Christus onze Heer. Amen.

Zending en zegen
Moge God ons zegenen en bewaren.
Moge zijn goede Boodschap ons van vreugde vervullen.
Mogen wij die Boodschap ook uitstralen en uitdragen,
daar waar wij komen en leven.
We wensen u allen nog een goede zondag!

Zegene u daartoe de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ga dan allen heen in vrede.

Wij danken God

Sortie: orgel


