JEZUS HEEFT OOG
VOOR DE MENS

OPENING VAN DE VIERING
OPENINGSLIED: Saudara, Mari Semua (Sons of God)

Wilt u a.u.b gaan staan?

Saudara, mari semua, hadaplah Allah Tuhan kita
Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah
Allelu, allelu, alleluia.
Kita adalah satu, ingin hidup yang baru
Satu budi dan hati dalam Roh ilahi.
Sons of God hear His holy Word, gather 'round the table of the Lord
Eat His body drink His blood nd we'll sing a song of love
Allelu allelu alleluia
Brothers sisters we are one, and our life has just begun
In the Spirit we are young, we can live forever
Saudara, mari semua, hadaplah Allah Tuhan kita
Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah
Allelu, allelu, alleluia.
Satukanlah dunia, jadikan keluarga
Dalam cinta yang mesra, agar bahagia
Sons of God hear His holy Word, gather 'round the table of the Lord
Eat His body drink His blood nd we'll sing a song of love
Allelu allelu alleluia
Make the world a unity, make all men one family
Till we meet the Trinity, and live with them forever
BEGROETING
Pastor:
Allen:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.

Pastor:

De genade van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf aan ons
gegeven heefstin het Laatste Avondmaal, de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest zij met U allen.
En meet uw geest.

Allen:

WELKOMSWOORD

Wilt u a.u.b gaan zitten?

SCHULDBELIJDENIS
LIED: Heer, ontverm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
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Kind 1: Heer Jezus, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons
Lied
Kind
Lied
Kind

: Heer, ontferm U over ons
2:Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons
: Christus, ontferm U over ons
3: Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader
ontferm U over ons
Lied : Heer, ontferm U over ons

GLORIA
Pastor:
Allen :
Pastor:
Allen :
Pastor :
Allen :
Pastor:
Allen :
Pastor:
Allen :
Pastor:
Allen :

Wilt u a.u.b gaan staan?

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij
lief heeft.
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.
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 it aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij allen de Allerhoogste: Jezus Christus
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

OPENINGSGEBED

Wilt u a.u.b gaan zitten?

Pastor:

Almachtige en barmhartige God,
Uw genade stelt ons in staat om U waardig en oprecht te dienen.
Wij vragen U: Neem van ons weg wat ons van U afhoudt.
Mogen wij ongehinderd de vreugde tegemoet gaan
die U ons heeft beloofd.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen en eeuwen.

Allen :

Amen.
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DIENST VAN HET WOORD
EERSTE LEZING
Op school werd hij altijd gepest omdat hij zo klein was.
Andere kinderen sloegen hem vaak maar hij kon nooit iets terug doen,
daar was hij niet sterk genoeg voor.
Vaak balde hij zijn vuistjes en zei bij zichzelf: “Ooit zal ik ze wel leren!”
Later gaan hij, om de kost te verdienen, werken in dienst van de Romeinen,
die het land veroverd hebben. De mensen moeten aan hem belasting betalen.
Hij vraagt hun veel te veel, terwijl een groot deel van het geld
in zijn eigen zak verdwijnt. Hij wordt erg rijk en woont in een prachtige villa.
Nu moeten de mensen wel ontzag voor hem hebben!
Maar dat gebeurt niet; de mensen kijken op hem neer.
Ze vinden hem een afperser en een vuile verrader.
Zacheüs blijft eenzaam en voelt zich helemaal niet gelukkig.
Op zekere dag hoort hij dat Jezus langs zal komen.
Wat zou hij die man graag willen ontmoeten!
Maar er zijn zoveel mensen in de stad en hij is zo klein?
Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.
TUSSENZANG: De Lord Bless You and Keep You
The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face to shine upon you
To shine upon you and be gracious
And be gracious unto you
The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face to shine upon you
To shine upon you and be gracious
And be gracious unto you
The Lord lift up the light of His countenance upon you,
The Lord lift up the light of His countenance upon you
And give you peace, and give you peace;
And give you peace, and give you peace
Amen, amen, amen, amen, amen.
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EVANGELIE

Wilt u a.u.b gaan staan?

Lucas 19, 1-10
Verteller:

Op een dag ging Jezus Jericho binnen.
Terwijl Hij door de stad trok, probeerde iemand die Zacheüs
heette, een hoofd ambtenaar van de belastingen en een rijk man,
te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet door de menigte,
want hij was maar klein. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit
en hij klom in een wilden vijgenboom. Want Jezus zou daar langs
komen. Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei
tegen hem:

Jezus :

“Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik bij jou
thuis te gast zijn.”

Verteller:

Zacheüs kwam snel naar beneden en heel blij ontving hij Jezus. Alle
mensen zagen dat. Ze ergerden zich daarover en zeiden:

Mensen:

“Hij is bij een zondaar op bezoek gegaan!”

Verteller:

Maar Zacheüs ging naar Jezus toe en zei:

Zacheüs:

“Heer, hiermee geef ik de helft van mijn bezit aan de armen. En als
ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het hem vierdubbel terug.”

Verteller:

Jezus zei tegen hem:

Jezus:

“Vandaag is aan dit huis heil geschonken, want ook deze man is een
zoon van Abraham. Want de Mensenzoon is gekomen om te zoeken,
en om te redden wat verloren was.

Verteller:

Zo spreekt de Heer.

Allen:

Wij danken God.

HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS

Wilt u a.u.b. gaan zitten?
Wilt u a.u.b. gaan staan?

Pastor: Nu gaan we samen uitspreken dat we geloven in een God die voor ons
zorgt.
Allen : 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.
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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.

VOORBEDE

Wilt u a.u.b gaan zitten?

Pastor:

Laat ons bidden tot God, die ieder mens de Hand reikt.

Kind 1 :

Voor allen die dienstbaar zijn in de Kerk, dat zij ieder mens als
belangrijk zien en met liefde benaderen.
Laat ons bidden.

Allen :

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kind 2:

Voor mensen die het leven niet meer zien zitten,
dat zij weer nieuwe hoop en levensmoed van U mogen ontvangen.
Laat ons bidden.

Allen :

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kind 3:

Voor kinderen die het leven thuis bij hun ouders door ruzie,
misbruik of andere problemen, niet meer zien zitten.
Heer, geef hen een oplossing voor hun lijden.
Laat ons bidden.

Allen :

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kind 4:

Voor ons allemaal in deze parochie, dat wij vaak als uw gasten mogen
samenkomen om de Eucharistie te vieren.
Laat ons bidden.

Allen :

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
COLLECTELIED: Leer Ons om te Delen
We zijn op deze wereld met zo velen
De één is arm de ander is rijk
De hoogste tijd om alles te gaan delen
Voor God is immers iedereen gelijk
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Refrein:

Leer ons om te delen
Leer ons om te delen
Leer ons van Uw koningrijk
Leer ons om te delen
Leer ons om te delen
Leer ons van Uw koningrijk

We hebben hier zo veel om mee te spelen
We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer
Toch wordt het echt niet minder als we delen
Uiteindelijk wordt het alleen maar meer. Reff:
OFFERANDELIED: Persembahanku
Betapa hatiku, berterima kasih Tuhan
Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Reff: Hanya ini Tuhan persembahanku
Segenap hidupku, jiwa dan ragaku
Sbab tak kumiliki harta kekayaan
Yang cukup berarti tuk kupersembahkan
Hanya ini Tuhan permohonanku
Terimalah Tuhan persembahanku
Jadikan hidupku sebagai alatMu
Seumur hidupku
Betapa indahnya, cinta kasihMu o Tuhan
Kau yang memilihku, Kau yang membimbingKu

. Reff:

DIENST VAN DE TAFEL
Pastor:

Bidt broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvard kan worden
door God de almachtige Vader.

Allen :

Moge de Heer het offer uit uw handen aanemen,
tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons
en van heel Zijn heilige Kerk.

GEBED OVER DE GAVEN
Pastor:

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn als een zuiver offer
voor U.
Schenk ons in deze Eucharistie de volheid
van uw barmhartige liefde. Door Christus onze Heer.

Allen :

Amen.
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PREFATIE

Wilt u a.u.b. gaan staan?

Pastor:

De Heer zij met u

Allen :

En met uw geest.

Pastor:

Verheft uw hart

Allen :

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastor:

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Allen :

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pastor:

Wij danken U, God.
U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U
en in liefde te leven met elkaar.
U geeft ons ogen om elkaar te zien
en een mond om met elkaar te praten.
U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede
met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is.
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn.
Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.
En met alle heiligen en engelen zingenn wij U toe:

LIED: Heilig, Heilig, Heilig de Heer
Heilig, heilig, heilig de Heer
Heilig, heilig, heilig de Heer
De God der hemelse machten
De God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid
van Uw heerlijkheid
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
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Wilt u a.u.b. gaan knielen?

Pastor:

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten
hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij
zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.
Op dit ogenblijk brengt Hij ons samen rond deze ene tafel
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,
zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, 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 vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan
wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk
gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de
hemel,
wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus,
uw beminde Zoon.
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.
Daarom zeggen wij:
Allen :

Goede God, wij loven U,
Goede God, wij danken U.

Pastor:

Hij leeft nu bij U
en toch is Hij ook dicht bij ons.

Allen :

Goede God, wij loven U,
goede God, wij danken U.
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Pastor:

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen,
honger en verdriet voorbij.

Allen :

Goede God, wij loven U,
goede God, wij danken U.

Pastor:

Vader, U hebt ons uitgenodigt om hier aan deze tafel
te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer;
zo maakt U ons blij door de heilige Geest.
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk,
en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.
Denk, Heer, aan de paus Fransiscus, aan onze bisschop Johannes
en aan alle andere bisschoppen.
Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen
die op U vertrouwen. En help ons blijdschap brengen
aan allen die leven in verdriet.
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus,
uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen.
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.

Allen :

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, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Wilt u a.u.b. gaan staan?

ONZE VADER
Pastor:

Laten wij nu samen het gebed bidden dat Jezus ons zelf
heeft geleerd.

Allen:

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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Pastor:

Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde
en beveiligd tegen alle onrust: hoopvol wachtend
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Allen :

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

Heer Jezus Christus,
U hebt aan uw apostolen gezegd:
“Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u,”
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, die leeft in der eeuwen.

Allen : Amen.
VREDESWENS
LIED: Geef Mij Je Hand
Geef mij je hand, geef mij ze allebei
En vertel me even, dat je niet kunt leven
Zonder mij, zonder mij.
Geef mij je hand, geef mij je hart erbij
Wil me altijd geven, liefde om te leven
Zonnig en blij, zonnig en blij
Geef mij je hand, geef mij je lach erbij
En blijf heel je leven, een beetje vreugde geven
Ook aan mij, ook aan mij
Hier in de kerk, zijn wij nu bij elkaar
Brood gaan wij straks delen, samen met zo velen
Jij en ik, jij en ik

LAM GODS
Pastor:
Allen:
Pastor:
Allen:
Pastor:
Allen:

Wilt u a.u.b gaan zitten?

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
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Pastor:

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer: zie het Lam
Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek
slechts één woord en ik zal gezond worden.

COMMUNIE
LIED: Aku Rindu
Aku rindu akan Tuhan dalam rupa roti kudus
Aku rindu menerima Yesusku tamu jiwaku
Mari Yesus marilah.
Bila Yesus dalam jiwa aku amat berbahagia
Dengan rahmat yang berlimpah aku pun dilindungiNya
Mari Yesus marilah.
Salam Tubuh termulia, salam Darah maha indah
Sucikanlah hati kami supaya layak bagiMu
Mari Yesus marilah.

LIED: Here I am Lord
I, the Lord of sea and sky,
I have heard my people cry.
All who dwell in dark and sin
My hand will save.
I who mak+e the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear my light to them?
Whom shall I send?
Refrein :

Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord, if You lead me.
I will hold your people in my heart.

I, the Lord of snow and rain,
I have borne my people's pain.
I have wept for love of them.
They turn away.
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I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak my Word to them.
Whom shall I send? Refrein:
I the Lord of wind and flame,
I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them.
My hand will save.
Finest bread I will provide
Till their hearts be satisfied.
I will give my life to them.
Whom shall I send? Refrein:
GEBED NA DE COMMUNIE
Pastor:

Goede God, U heft ons met het Brood uit de hemel gesterkt.
Laat in ons de kracht van uw genade toenemen. Maak ons door deze
Eucharistie klaar om het eeuwig geluk te ontvangen.
Door Christus onze Heer.

Allen :

Amen.

MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING

Wilt u a.u.b gaan staan?

Pastor:

De Heer zij met jullie.

Allen:

En met uw geest.

Pastor:

Zegene jullie de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

Allen:

Amen.

Pastor:

Gaat nu allen heen in vrede.

Allen:

Wij danken God.

SLOTLIED: Tuhan Sumber Gembiraku
Refrein:
Semua bunga ikut bernyanyi
gembira hatiku
Segala rumput pun riang ria
Tuhan sumber gembiraku
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Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga
Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga
Semua lorong di bumi haruslah kau jalani
Bersama dengan sesama menuju pada Bapa
Semua pematang sawah menanti telapakmu
Derita ria bersama meringankan langkahmu
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