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Obrechtkerk - Am~~~rqam

zondag 2 septembe~f1~84

Het vocaal~sembl~<'Vocoza'
zingt olv. Frank Hàmeleers
Missa Bre~i8 D dur voor koor
Ave Verum
Alma Dei Creatoris

en orkest )

~ W A Mozart
,

Verkondiging: pastoor J.J.Poel



Introi;tus

+ Miserere mihi Domine, quoniam ad te clamavi tata'
die: quia Domine suavis ac mitises,.et copiosus in
misericordia omnibus invpcantibus te. Inclina Domine
aurem tuam et exaudi me:
quoniam inops et pauper sum ego•.

Vlees mij genadig, tieer; want zonder ophÓuden roep
ik tot'U. v/artt Gij, Heer, zijt goed envergevings
gezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die
U aanroepen. Buig Uw oor naar mij en verhoox mij:
want ik ben arm en gebrekkig.

- Aanbidt en dankt uw Vader

Aanbidt en dankt uw Vader, God. '.
die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap .
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en .looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op a~d.e vrede zijn .
voor wie zijn hulp .verwaQht.

Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op ft grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede Geest.

Woord van welkom + inleiding

Gebed om vergeving

Heer, w~J z~Jn in uw na~m gedoopt,
om U te volgentotin~s dood;
geef dat wij trouw blijven.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, wij willen saIllen het Brood brekE;m,'
dat meer van ons vraagt dan mooie woorden;
geef dat wij trouw bl~jven.

Christus, ontferm U'óver ons.



Heer, wie U toebehoort moet zichzelf verliezen
om het ~even te winnen;
geef dat wij trouw blijven~

Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons on Gfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeu~ig leven. Amen.

+ Kyrie

- Openingsgebed

Heer, onze God,
wij mogen luisteren naar het woord
van Jezus, uw Zoon.·
Hij heeft zichzelf gegeven
om ons te redden.
Geef dat zijn woord tot leven komt
en dat zijn liefde ons bezielt.
Dat vragen wij U door Hem,
die met U en de heilige Geest leeft,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

+ Gloria

Lofzang

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.

vlij loven U.
\Jfij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw
grote heerlijkheid. .

Heer God, hemelse koning, Góa;almachtige Vader;
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. .

Want Gij alleen zijt de Heilige.
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Gij alleen de Heer.

Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest" "
in de heerlijkheid van God "de Vader~"'Ameh.

Dienst van het Woord

- Eerste lezing ui t de profeet Jeremia 20, 7-9
De profeet Jeremia bad "als volgt: "Heer 'God, Gij
hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij" waart m~J "
te sterk, ik kan niet tegen U op~ De hele dag lacht
men mij uit, iedereen drijft de spot met mij.
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
"geweld en onderdrukking'.' roepen. Het woord van de
Heer brengt mij iedere dag schande en sinaad.
Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet".
Zo spreekt de Heer.

vlij danken God.

+ Alleluia. Cantate Domino canticum novum: quia
mirabilia" :reci t Dominus.•

Zingt voor de Heer een nieuw gezang;
want Hij heeft-wonderlijke dingen gedaan.
Alleluia.

- De Heer heeft mij gezien

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen,
zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en Uit,
Heeft in zijn handen önze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonehals zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,



wil met ons spelen, neemt ons tot z1Jn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaak~

zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

- Psalmgebed uit psalm 63, 2-6.8-9
God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en ~unkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht· en uw glorie.
lvIeer waard dan het leven i~ mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof~

Naar U dorst mijn zi~l'en hunkert mijn hart.
Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
vlant Gij zijt al tijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart~

- Tweede lezing:
uit het evangelie volgens Matteüs 16, 21-27

- Verkondiging

+ Credo in unum Deum

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et inunum Dominum Jesum Christum, Filiumj)ei
unigenitum.
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Et ex·Patre natum ante omnia. saecula.

Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum.de
Deo vero.

Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per
quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines, et propter nostram
salutem descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spi:dtu sancto ex Maria virgine:
et Homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

TIlt resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglori
ficatur; qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam, cathblicam et apostolicam
Ecclesiam. '

Confiteor unum baptisma in reînissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vi tam venturi saecul,i. Amen.

Voorbeden

Bidden we tot God,
die ons geluk wil geven, nu en altijd:

Voor mensen die eenl~uis te dragen hebben
en daar zwaar onder gebukt gaan;
allen die te lijden hebben -
door ziekte,
door onrecht;
dat zij mensen mogen ontmoeten,
die voor hen opkomen,
en het kruis mee helpen dragen.
Laat ons bidden:

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
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Voor onszel~, die volgeling van Christus willen z~Jn:

dat we ons niet tezeer laten leiden door menselijke
overwegingen,
maar onszel~ in dienst stellen van Gods zaak.
Laat ons bidden:

Voor allen die heel radikaal
hun leven inzetten voor anderen;
mensen die zich met hart en ziel geven aan de
zwaksten in onze wereld 1 dichtbiJen verweg;
dat zij daarin hun eigen geluk zuilen vinden.
Laat ons bidden:

parochie-intenties

God, onze Vader,
luister naar wat w~J U vragen;
bemoedj,gonsmet Uw Woord,
sterk ons met Uw Geest. .
Wij willen leven,l}aa;r U toe,
toewerken naar Uw Rijk,
vandaag en. alleda:g~n van ons lëven
om zo voor altijd' leven te vinden bij U
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Intermezzo: .
\'!ij plaatsen brood en wijn op het altaar
om samen de maaltijd des Heren te vieren.

Willen wij onze persoonlijke ga.ve in de kollekte
doen, die ván~aag is bestemd voor de
'Algemene kosten' d.i. drukw. porti, adm., acc.,
representatie enz. De begroting vraagt hiervoor
dit jaar f 18.238.-! l\10gehet een zonnige zomerse
gave zijn - indien mogelijk van papier - opdat wij
alle rekeningen kUlli~en betalen. Heel v80l Qank
voor Uw niet-a~latende zorg voor Uw parochie.

+ Het vocaal Ensemble· 'Vocoza' zingt nu
het Ave Verum van W A Mozart

Dienst van de Ta~el

- Gebed over de gaven
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Heer, onze God,
onze gaven staan op het altaar.
Ze zijn een teken dat we onszelf weg willen schenken
uit liefde tot U.
:Haak ons bereid in alles uw wil te doen,
tot zegen van deze wereld.
Dat vragen wij U
door Jezus Christus, onze Heer, Amen.

+ Prefatie

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 Jezus Christus onze Heer.

Die eenmaal door de dood is heengegaan,
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht;
die ons wegvoert uit het slavenhuis
van dood en zonde, om te z~Jn:

uw uitverkoren en geheiligd volk, -
koningen en priesters worden wij genoemd.
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt
om nu te leven in uw onvergankelijk licht.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon, loven en bidden
wi.j U en zingen U toe vol vreugde:

+ Sanctus Heilig

-0- Als u wilt kunt u nu gaan knielen -0-

- Tafelgebed

Ja Heer~ Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw
schepping moet U i'1el prijzen, want door Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige' Geest. Altijd blijft GiJ
bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties
en rassen en talen; want van oost tot west moet door
een zuivere oftergave hulde worden gebracht aan uw
Naam.
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan
U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te
heiligen door Ul'lGeest, en ze Lichaam en Bloed te
doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, op
wiens woord wij ~eze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te
verheerlijken. Toen 'brak Hij het brood., gaf het aan
zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij,
allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven
wordt.

Zo nam Hij ook na de m~altijd de beker en sprak een
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem
aan zijn leerlingen en,zei: 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 ve~goten tot vergeving van de
zonden. Blijft dit dden'om Mij te ged.enken. '
Verkondigen wij het myst~rievanhetgeloof.

Als wij. <ia;n eten v:an dit brood .... en drinken uit
deze bek~,- ve:t:kondig.enwij de dood des Heren
totdat:·Hij komt.

Daarom, Heer, geden~enwij het heilzaam lijden en
sterven van uw Zoon, zijn glorievoll~. verrijzenis
en zijnve-rheffing~anuwrech:terhand;zo staan wij
vol verwachting open,vQor zijn wederkomst, en bieden
U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilil

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het
offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen,
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt •.

Geef .datwij mogen worden v-erklvikt door het nuttigen
van zijnL10haamen Bloed... Vervul ons van zijn heilige
Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot
é·én liohaamen één,ge,est •.

MogelIijons maken tot een blijvende offergave voor U:
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons
beloofd hebt? samen met Haria.,deheilige Maagd en
Moeder van God: samen met uw apostelen en martelaren,
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en met allen die in uw heerlijk~idzijn en daar
voor ons bidden.

Noge de vrede in de wereld en he't h'ei.lvan alle
mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat
ons in handen is gegeven opdat wij met TI worden
verzoend.

Naak uw volk, onderweg hier opaarde~sterk in lief
de en geloof: samen met uw dienaar onze paus én onze
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en
heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.

"'ij vragen U, welwillend te staan tegenover de
wensen van deze gemeenschap die hier bij Uis, en
waarvan Gij de Vader zijt. Goede God~ breng in uw·
barmhartigheid al uw kinderen van ö~eralbijeen.

Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat al
len die U lief war.en .en die van hier zijn heengegaan
genadig binnen in uw /;r.',ijk. Ook wij zelf hopen' daar
eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te
mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan
deze ,.,ereld.

Door Hem en met Hem en in He~ zal uw liaam geprezen
zijn, Heer onze God, almachti&e Vader, in de een
hèid van de heilige Geest hier en nu en tot in
eeuwigheid. Amen.

'. Pater noster - Onze Vader

Oremus, praeceptis salutaribus moniti, et divina
institutionef6rmati, audemu,sq.icl?re:

Pater noster,qui es in cae:Us: Sanctificetur no
men tuUIl1:'.A4v:epiat re,gnum 'tuum: Fiat voluntas t~

sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidi
anum da:nobis hadie: Et dimi tté nobis debi ta nostra,
Sicut et nos d.:i:mttimus liebi te-ribus nostris. Et ne
nos.inducas intentationem. Bed libara nos a mala •

• ' •• ',"';.> . . ~ -', - . ': •

- Vr\id-éwens ."'

Broeders en zusters, wij mogen ons niet laten leiden
door menselijke overwegingen, maar 'door wat God wil.
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Laat ons daarom bidden.
Heer Jezus Christus, - Gij hebt steeds de wil volbraoht
van uw Vader die in de hemel is. - Daarom leeft Gij nu
in zijn vrede. - Richt ook onze gedachten - op de wil
Tan uw Vad.er, - opdat ook wij in vrede leven - nu en tot
in eeuwigheid. Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

+ Agnus Dei

- Uitnodiging

Broeders en zusters, wij mogen ons gedrag niet afstemmen
op de wereld en haar verlangens, maar we moeten andere
mensen worden met een nieuwe visie. Dan zijn we in staat
uit te maken, wat God van ons verlangt. Wie zijn leven
verliest in navolging van Jezus Christus, zal het voor
altijd vinden. Wijdt u daarom toe aan God als een levende
heilige offergave, zoals de Heer zioh nu geeft aan ons.

Gelukkig zijn zij, die mogen aanzitten au de maaltijd
van de lteer. Zie hier het Lam Gods

+ Alma Dei Creatoris

- Refrein. Neemt Godswoord met ha.:L't en mond, eet en drinkt
zijn nieuw verbond, gedenkt uw Heer totdat Bij
wederkomt.

Gij hebt ons toegesproken tot in de diepste nood
Uw licb.aam werd gebroken, uw Tleesis waarlijk brood.

Waar Telen zljngestorven hebt Gij ons honderdvoud
een nieuw bestaan verworven, Gij zijt ons lijfsbehoud.

Gij roept Ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn,
Om met elkaar verbonden'opn!euw uw volk te zijn. Refrein.

o lio.haam ons gegeven oReer van ons bestaan,
geef dat wij van U·lev8n en niet verloren gaan.

Reer God; hier in ons midden, maak uw belott. waar.
Nu laat uw woord geschieden en schenkt ons &aD elkaar. R.

- Slotgebed
-0- mededelingen -~

'9.ion lP Zending


