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B e g i n   v a n   d e   V i e r i n g

Muziek

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Genade voor u en vrede van God onze Vader, 
van onze  Heer Jezus Christus 
en van de Heilige Geest. 
Amen.

Welkom en inleiding op de viering

Kyrielitanie

Laat uw aangezicht over ons lichten, Heer onze God 
en keer U tot ons: dat wij mogen worden wat wij in uw ogen zijn.
Breng in ons tot leven
wat nog in het verborgene is en groeit in pijn.

Eng is het huis van mijn ziel: Heer, 
maak het ruimer, zodat U er kunt wonen. 
Bouwvallig is het huis van mijn ziel: Heer, herstel het.
Er zijn daar een paar dingen die uw oog zullen kwetsen.
Ik beken het, ik weet het maar wie zal het reinigen?
Tot wie anders kan ik roepen? 
Wie kan al zijn fouten kennen?
God, zuiver mij van fouten die ik mij niet bewust ben.
Heer ontferm U over ons.

Vóór U staat mijn sterkte, voor U staat mijn zwakheid:
Behoed mijn sterkte, genees mijn zwakheid.
Voor U staan mijn onwetendheid en mijn kennis.
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Laat mij daar binnentreden waar U zich voor mij geopend hebt
en neem mij op in U. Open U voor mij als ik daar aanklop
waar U zich nog voor mij verbergt. 
Christus, ontferm U over ons.

Laat ons opengaan in liefde en wijsheid, 
in vergevingsgezindheid en geduld
Laat ons tot ons recht komen, zodat gezien mag worden
wat geen oog heeft gezien en in geen mensenhart tot leven kwam
Geef ons een gezicht gevormd naar uw beeld.
Heer, ontferm U over ons.

(vrij naar enkele teksten van de H. Augustinus)

Lofprijzing (gebeden): 

Groot bent U, Heer, en hoog te prijzen
Groot bent U, Heer, Heer mijn God

U schoonste, U sterkste              Heer mijn God!
U machtigste, barmhartig en rechtvaardig Heer mijn God!
U onveranderlijk en alles vernieuwend      Heer mijn God!

Groot bent U, Heer, en hoog te prijzen
Groot bent U, Heer, Heer mijn God

U hoger dan mijn hoogste hoogte Heer mijn God!
U dieper dan mijn diepste zelf Heer mijn God!
Binnen in mij maar ik zocht buiten Heer mijn God!
Groot bent U, Heer, en hoog te prijzen
Groot bent U, Heer, Heer mijn God

U die roept en mijn doofheid doorbreekt   Heer mijn God!
U liefde die brandt en nimmer dooft,          Heer mijn God!
Onrustig is ons hart, totdat het rust in U     Heer mijn God!
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Gebed:

Goede God, ook vandaag willen we weer stil staan bij wat ons 
overkwam, wat ons overviel en ons leven een andere wending gaf 
dan we zouden willen. 
En zoeken we onze inspiratie ook bij Augustinus. 
Maar vooral willen we dichter bij U komen. 
Geef dat wij U en elkaar steeds opnieuw zoeken en gaan verstaan, 
zodat we meer delen in uw liefde en in de solidariteit die we vanaf 
ons begin bij U en bij elkander zochten. 
Wees met ons. 
Amen.

D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d

Lezing uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei: 'Luister nu, Israël, 
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, 
en handel daarnaar. 
Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land 
dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. 
Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen; 
u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, 
onderhouden. 
Breng ze stipt ten uitvoer, 
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. 
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: 
"Dat machtige volk is wijs en verstandig." 
Is er soms een andere grote natie bij wie hun goden zo nabij zijn 
als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak als wij Hem aanroepen? 
Of is er een andere grote natie 
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft 
als de Wet die ik u heden geef?'

Deuteronomium 4,1-2.6-8
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Uit psalm 19

Het woord des Heren is volmaakt, 
bron van leven,
Gods getuigenis betrouwbaar, 
onverstand wordt wijs

Helder water is zijn wet,
hartverkwikkend
Zijn geboden: recht en reden,
licht voor onze ogen.

Wat Hij belooft is louter waarheid,
enkel vrede.
Wat hij doet is welgedaan,
tot in eeuwigheid.

Even kostelijk als honing, 
nee nog meer,
Kostbaarder dan zuiver goud
is het woord des Heren.

Gij zelf zult ons de moeite lonen
als wij uw woord bewaren, Heer.
Maar wie kent zijn eigen wegen?
Spreek ons vrij van heimelijk kwaad.

Laat hoogmoed ons niet overheersen,
behoed uw mensen voor eigenwaan;
dat wij niet met u breken, god
maar zonder angst U tegemoet gaan.

De woorden die wij tot u spreken
en de gedachten van ons hart
mogen bij u genade vinden,
bij U, mijn God, mijn rots, mijn redder.
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Acclamatie voor het Evangelie (gebeden):                       We gaan staan

Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. 

De Heer zij met u.          
En met uw geest.
Lezing uit het Evangelie volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

De Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem 
kwamen bij Jezus. 
Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten 
met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen. 
Want als de Farizeeën en alle Joden niet met een beetje water 
hun handen gewassen hebben, eten ze niet, 
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten; 
en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. 
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden: 
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. 
De Farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem: 
'Waarom gedragen uw leerlingen zich niet 
naar de traditie van de oudsten, 
maar eten ze hun brood met onreine handen?' 
Hij zei tegen hen: 
'Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, 
zoals geschreven staat: 
Dit volk eert Mij met de lippen, 
maar hun hart is ver van Mij. 
Hun verering stelt niets voor, 
wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. 
U laat het gebod van God los 
en houdt vast aan de traditie van mensen.' 
Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen: 
'Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch. 
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Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. 
Maar wat uit de mens komt, 
dat maakt hem onrein.' 
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, 
komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, 
overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, 
bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. 
Al deze slechte dingen komen van binnenuit 
en maken de mens onrein.'

Marcus 7,1-8.14-15.21-23

Acclamatie na het Evangelie (gebeden):
Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. 

           We gaan zitten

Overweging

…… (uit preek 54 van Augustinus)
Er zijn mensen die hun gerechtigheid niet voor het oog van anderen 
doen. Ze willen dat hun wérken door anderen worden gezien, niet 
zijzélf, en dat de Vader wordt verheerlijkt die in de hemel is. Hij heeft 
die werken willen geven aan de zondaars die Hij zelf heeft 
gerechtvaardigd. Zoals Paulus zegt: “Mijn gerechtigheid steunt niet 
op de wet maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt 
op het geloof, om Christus te winnen, om één te zijn met Hem . Wie 
Gods gerechtigheid miskent en probeert een eigen gerechtigheid op 
te richten, heeft zich niet aan de gerechtigheid van God 
onderworpen….”
Welk licht schijnt nu werkelijk voor de mensen? Het licht van alle 
mensen die willen dat de anderen die het zien, door de oprechtheid 
van hun geloof  worden opgeroepen om zelf het goede na te volgen. 
Want ze stralen het licht van de liefde uit en trekken geen 
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rookgordijn van verwaandheid op. Paulus had zijn doel niet bereikt 
door de mensen ter wille te zijn. Hij voegde er onmiddellijk aan toe: 
“Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen 
worden gered.” Zo was hij  de mensen niet uit eigenbelang ter wille, 
want dan zou hij niet de dienaar van Christus zijn. Nee hij deed dat 
met het oog op hun redding om zo een goede rentmeester van 
Christus te zijn. Want hij kon zich verantwoorden voor God, en voor 
de mensen was hij een lichtend voorbeeld.………..

Geloofsbelijdenis                              We gaan staan

Ik geloof in God 
die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen gegeven heeft.
Ik geloof in Jezus Christus, 
die gekomen is om ons te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van de machten, 
om Gods vrede met de mensen te verkondigen. 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden de levende Heer.
Ik geloof in Gods Geest, 
die werkzaam is in alle mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk, 
die gesteld is tot een teken voor alle volken, 
uitgerust met de kracht van de Geest 
en gezonden om de mensen te dienen.
Ik geloof dat God ten laatste 
de macht van de zonde zal breken 
in ons en in alle mensen.
Ik geloof dat de mens zal leven 
van Gods leven voor altijd.

F. Cromphout

We gaan zitten
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D i e n s t   v a n   d e   T a f e l

Gebed over de Gaven

over het brood:
Wij danken U onze Vader, voor het leven en de kennis die U ons 
geopenbaard hebt door Jezus uw dienaar. Aan U de glorie in de 
eeuwen der eeuwen. Dit gebroken brood was verspreid over de 
akkers en werd samengebracht om één te zijn: moge zo uw kerk 
worden samengebracht van de uiteinden der aarde naar uw 
Koninkrijk. 
Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde,
het werk van onze handen. 
Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

over de wijn:
Wij danken U, onze Vader, voor de heilige wijnstok van David, uw 
dienaar, waarvan U ons de kennis hebt gegeven door uw dienaar 
Jezus. Aan U de glorie in de eeuwen.  
Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, 
het werk van onze handen. 
Maak het voor ons tot bron  van eeuwig leven.
Want van U is de glorie en de macht 
door Jezus Christus in de eeuwen.

Laat me aanzitten, Heer, en sterk me aan uw tafel, mij, kreupele en 
blinde bedelaar. De welgevoede rijken blijven weg, zelftevreden, 
trots en ongeneesbaar als ze zijn. Als een bedelaar zit ik aan nu U me
nodigt, U, rijke, omwille van mij arm geworden, opdat uw armoede 
mij verrijken mag. Als een zieke zit ik aan: niet zij die gezond zijn 
hebben een geneesheer nodig. Als een kreupele zit ik aan en vraag: 
leid U mijn stappen op Uw wegen, Heer. Als een blinde zit ik aan en 
smeek: verlicht mijn ogen, Heer, dat zij zich nooit ten dode mogen 
sluiten, maar in eeuwigheid uw heerlijkheid aanschouwen. Amen.
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Samen met onze gaven
leggen wij ook onze intenties voor God neer:

Laten wij dan samen, en in verbondenheid met hen 
die wij vandaag gedenken, dank zeggen aan God. 

Het dankgebed

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.

Ja het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, 
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, onze Heer.
En nu vandaag verheerlijken wij U omwille van onze heilige Vader 
Augustinus, die, terwijl hij de waarheid liefhad en door uw Woord 
werd geraakt, zo heeft geleefd dat hij bestendig op zoek was naar U,
zodat U steeds bekoorlijker werd gevonden en daarom nog vuriger 
werd gezocht. Waarlijk, hij was een goede herder,  die zich zonder 
verpozen heeft ingezet om het gelovige volk te vernieuwen naar het 
beeld van uw geliefde Zoon en het met kracht en goedheid te leiden.
Hij stichtte religieuze gemeenschappen wiens volmaakte levensregel
was dat ze alles gemeenschappelijk hadden, één van hart en één van
ziel op weg naar God. De boodschap van het eeuwig heil heeft hij 
onvermoeid in woord en geschrift verkondigd, en zo deed hij de kerk
toenemen in vrede, eenheid en onderlinge liefde. Daarom, met alle 
engelen, machten en krachten, roepen wij op aarde uw heerlijkheid 
en wij juichen en zeggen:        

                          We gaan staan

Heilig, heilig, heilig de Heer,
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de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw Heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want U hebt ons 
tot leven geroepen; U hebt ons bestemd voor het geluk ín Jezus uw 
Zoon onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 
dood, één bleef met U in overgave aan uw wil.
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Messias.

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, nam Hij het brood in zijn handen, sloeg zijn ogen op 
naar U, God zijn almachtige Vader, sprak de zegen uit, brak het 
brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neem en eet 
hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is
de beker van het nieuwe en altijddurende verbond, dit is mijn bloed 
dat voor u en alle menen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
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verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Messias, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden U deze gaven
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, vader, de Trooster en Helper in ons midden: 
Uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Messias in ons hart.
Sterk ons vertrouwen; verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan onze paus, aan onze bisschoppen 
en aan allen die U als herders in uw kerken hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons 
zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met Maria, de moeder van de Heer 
die U helemaal toegewend was, 
met de apostelen en martelaren, 
met de heiligen Agnes, Stefanus, Augustinus en met al Uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om Uw barmhartigheid, erkennen wij Uw grootheid 
en brengen wij U onze dank, door Jezus, Uw Zoon, 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 
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hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Laten wij bidden tot God onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

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 is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede en vredewens

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
Maak ons – wáár wij maar kunnen – 
tot vredebrengers in onze kleine wereld 
en in de grote;
laat onze liefde steeds rijker worden, 
aan inzicht en fijngevoeligheid,
aan moed om onszelf te geven.
Toon ons uw barmhartigheid als wij falen;
Geef ons uw Geest om onszelf zo nodig te veranderen.
Roep ons steeds weer terug naar het spoor van Jezus Messias,
naar ons toegekomen om uw Rijk van gerechtigheid en vrede 
te vestigen. 
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk;
Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. 
Dat vragen wij U vandaag….
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De vrede van de Heer zij altijd met u.
En zijn vrede zij ook met u.
Wij wensen elkaar de vrede van Christus.
                                                                                                     We gaan zitten

Lam Gods

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede.

Het uitdelen van de Gaven

(Volg de aanwijzingen van de coördinator)

Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met
het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één
met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is zijn wij - 
hoewel met velen - één lichaam van Christus, want wij hebben allen 
deel aan dat ene brood. (1 Kor. 10,16-17)

Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Mogen het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus
ons bewaren tot eeuwig leven. Amen.

Muziek

V o o r b e d e

Acclamatie bij de voorbede:
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Keer ons om naar U toe, keer ons toe naar elkaar.
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B e s l u i t   v a n   d e   v i e r i n g

Mededelingen

Zending en zegen            We gaan staan

Als je de waarheid spreekt, ben je Gods ambassadeur.
Als je vergeeft, Zijn priester.
Als  je geld beheert, Zijn rentmeester.
Als je helpt, Zijn handen.
Als je bidt, Zijn kind.
Als je de Bijbel leest en voorleest, Zijn stem.
Als je zingt, Zijn lied
Als je zegent, Zijn evenbeeld.
Als je hoopt, Zijn visioen.
Als je gelooft, Zijn kerk.
Als je liefhebt, Zijn instrument.

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn Aangezicht over u en geve u vrede.

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw Aangezicht en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw Aangezicht en geef ons vrede.

Zegene u de levende en almachtige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Ga tot het einde der aarde, tot het uiterste. Daar zal liefde zijn: Ga!

Muziek

Denkt u eraan om volgens de aanwijzingen van de coördinator 
naar buiten te gaan
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Anima una et cor unum 
in Deum.

Eén van ziel en één van hart op weg naar God.

In de Agneskerk komt  een Augustijnse Familiagroep samen:
mensen die zich door het gedachtegoed van Augustinus laten 
inspireren voor hun leven. 
In verband met de coronamaatregelen is nog niet bekend wanneer 
de groep weer maandelijks samenkomt. De bijeenkomst is in ons 
parochiecentrum, ’s avonds van acht tot tien. U bent van harte 
welkom bij deze groep, ook om gewoon een keer kennis te maken.

Leden van deze groep verzorgen het morgengebed met stille 
meditatie op donderdagmorgen van kwart over acht tot kwart voor 
negen. Hier komen we gelukkig al wel bij elkaar en bent u van harte 
welkom!


