Heilige mis behorend bij het jaarthema 2020
Heer U weet toch dat ik van u houd (Johannes 21, 15)
OPENING
Heilige Maagd Maria,
In U is de genade van elke weg en van waarheid,
In U is elke levensverwachting en kracht.

GEBED
Heer onze God
U hebt van het Hart van de Onbevlekte Maagd Maria
het verblijf gemaakt van uw Woord en het heiligdom van uw
Heilige Geest:
Geef ons een zuiver en volgzaam hart
Opdat op de weg van uw geboden wij trouw mogen zijn U te
beminnen boven alles
en bezorgd te zijn voor de noden van onze broeders. Door
Jezus Christus …
EERSTE LEZING
EERSTE LEZING UIT HET BOEK VAN JESAJA (49, 13-16)
Juich, hemelen; aarde, jubel!
Breek uit in gejuich, bergen,
want de heer heeft zijn volk bemoedigd,
en zich over zijn onderdrukten ontfermd.
14 Sion zei: ‘De heer heeft mij verlaten,
de Heer is mij vergeten.’
15 Zal een vrouw haar zuigeling vergeten,
een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot?
En zelfs als die het zouden vergeten;
Ik vergeet u nooit!
16 Kijk, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven,
en uw muren staan mij voortdurend voor ogen.
Woord van de Heer …
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EERSTE LEZING UIT DE EERSTE BRIEF VAN JOHANNES
(4, 7-16)
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt
van God. Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent
God.
8 De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.
9 En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij
zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem
het leven te brengen.
10 Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen.
11 Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij
elkaar liefhebben.
12 Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar
liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt
geworden.
13 Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals
Hij verbonden is met ons: dat Hij ons heeft laten delen in zijn
Geest.
14 En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn
Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn.
15 Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont
God in hem en woont hij in God.
16 Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons
heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde
woont, woont in God en God is met hem.
Woord van de Heer …
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PSALM 18
R/ Ik heb U lief, heer, mijn kracht
Hij sprak als volgt:
Ik heb U lief, heer, mijn kracht,
3 heer, mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, steenrots waarop ik vlucht,
2

hoorn van mijn heil, mijn schild en burcht.
5 De lasso van de dood viel over mij,
verwoestende stromen overspoelden mij,
6 de lasso van de onderwereld lag om mij heen,
de valstrik van de dood lag vóór mij.
7 Ik riep in mijn angst om de heer,
schreeuwde tot God om hulp.
Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis,
mijn kreet drong door tot zijn oren.
19 Op die ongeluksdag kwamen zij op mij af,
maar de heer was mijn steun.
20 Hij bracht mij naar een vrij gebied;
Hij verloste mij, Hij heeft mij lief.
EVANGELIE
Alleluja, alleluja.
Heer, U hebt mij vrijgemaakt, mij de ruimte gegeven. U hebt
mij bevrijd, want U hebt mij lief.
Alleluja.

EVANGELIE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS VOLGENS
JOHANNES 21, 15 – 17
Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de
anderen hier?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn kudde.’
Nogmaals vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me
lief?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei
Jezus: ‘Wees dan een herder voor mijn schapen.’
Nog een derde keer vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes,
houd je van Mij?’ Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de
derde keer vroeg of hij van Hem hield, en hij zei: ‘Heer, U die
alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’ Daarop zei
Jezus: ‘Zorg dan voor mijn schapen.
Zo spreekt de Heer.

GEBED OVER DE GAVEN
Zie welwillend neer, Heer, op de offergaven, die wij U
aanbieden ter ere van de Maagd Maria en geef, dat wij naar
haar voorbeeld trouw de genadeschatten van Uw Zoon bewaren
en die zonder ophouden overwegen, Hij, die heerst met U in de
eeuwen der eeuwen.

PREFATIE
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilige plicht, dat wij U,
Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus-Christus, onze
Heer.
Want U hebt de Maagd Maria een wijs en volgzaam hart
gegeven opdat Zij zo zorgvuldig mogelijk Uw wil zou vervullen,
een nieuw en zachtmoedig hart, waarin U de wet van het
Nieuwe Verbond zou kunnen inprenten; een hart eenvoudig en
zuiver, opdat Zij Uw Zoon zou kunnen ontvangen in haar
maagdelijkheid en U te zien voor altijd. Een hart sterk en
waakzaam om zonder te verzwakken het zwaard van smart te
verdragen en met vertrouwen te wachten op de verrijzenis van
Uw Zoon. Daarom, met alle engelen in de hemel willen wij U
zegenen en verheerlijken en eenstemmig zingen:
Heilig
COMMUNIE
Maria bewaarde al die gebeurtenissen en overwoog ze in haar
hart.
GEBED NA DE COMMUNIE
Na deelgenomen te hebben aan het sacrament dat ons bevrijdt
bidden wij U, Heer: nu wij de Moeder van Uw Zoon
verheerlijken geef dat wij overstelpt worden door Uw genade
en dat wij telkens meer de gevolgen van de Verlossing
deelachtig worden. Door Christus, onze Heer

