Sacramentsdag
‘Eten om te leven’
14 juni 2020

Celebrant: Mgr. Hoogenboom
Acolieten: Nico Koot en Giovanni Jansen
Cantor: Stéphanie Héman
Pianist: Dario ter Maat

Welkom
Vandaag op Sacramentsdag vieren we de eucharistie en mogen
we weer ter communie gaan. Op deze dag waarop we de
instelling van het sacrament vieren mogen we ook weer het
Lichaam van onze lieve Heer Jezus Christus ontvangen.
We doen dat met een beperkte groep, waardoor niet iedereen die
wilde komen kan worden toegelaten. Dat doet ons pijn, maar wij
vragen begrip. Wanneer u deze week niet kunt komen, zorgen wij
ervoor dat het volgende week wel kan. Vanaf 1 juli mogen we met
100 mensen samenkomen en verwachten wij dat er voldoende
plaats is.
Om de viering goed te laten verlopen conform de Coronaregels,
even in het kort de belangrijkste afspraken.
•
Bij binnenkomst in de het voorportaal wordt u gevraagd
naar uw gezondheid ivm Corona. Hierbij geldt: bent u verkouden
of heeft u koorts, blijf dan thuis.
•
U dient uw handen te ontsmetten met de aanwezige
ontsmettingsgel alvorens de kerk te betreden.
•
Een begeleider zal u een plaats toewijzen voor deze
viering.
•
De zitplaatsen in de kerk zijn gemarkeerd met een sticker.
U dient achter een sticker te gaan zitten. In de bank schuift u zo
ver mogelijk door. Echtparen en mensen uit hetzelfde gezin
mogen naast elkaar zitten.
•
De zitplaatsen direct aan de gangpaden worden niet
gebruikt, zodat er 1,5 meter is met degene die daar lopen.
•
Het is niet toegestaan om mee te zingen en daarom zullen
we de vaste gezangen samen bidden.

2

•
Het is niet de bedoeling dat u knielt tijdens de gehele
viering (in verband met de 1,5 meter regel). In plaats daarvan
zullen wij gaan staan.
•
Bij de communie kunt u uw handen reinigen en wordt de
communie uitgereikt met een pincet en achter een spatscherm.
•
Er is geen collecte tijdens de viering, u kunt uw bijdrage bij
het verlaten van de kerk in de collectebus achter in de kerk doen.
Tevens liggen in de banken briefjes met daarop een QR-code
waarmee u via de bank app een bijdrage kunt doen aan de
collecte.
Vandaag is er een Bijbelquiz van de Kinderwoorddienst voor jong
en oud in het verdiepingskwartier van 10.00 tot 10.15 uur.
Locatieraad/Pastoraatsgroep, Maarssen
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Openingslied: God heet ons welkom in zijn huis

Begroeting
Schuldbelijdenis
Heer ontferm U
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.
Eer aan God
Eer aan God in den hoge, 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; Heer eniggeboren Zoon, Jezus
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Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die
wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; Gij, die
wegneemt de zonder der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, zie zit
aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 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.
Gebed
Eerste lezing: Deuteronomium 8: 2-3, 14b-16a
In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Blijf denken aan heel die
tocht van veertig jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft
laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld
om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of ge zijn
geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u
honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat gij
noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten
beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles
wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God,
die u uit Egypte, dat land van slavernij heeft geleid; vol giftige
slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water;
die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen; die u in de
woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden
gezien.
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Antwoordpsalm

Tweede lezing : 1 Korintiërs 10: 16-17
Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen, die wij
zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet
het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van
Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één
lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.
Alleluia
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Evangelie: Johannes 6: 51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: “Ik ben het levende
brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood
eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn
vlees, ten bate van het leven der wereld.” De Joden geraakten
daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: “Hoe kan Hij ons
zijn vlees te eten geven?” Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem
doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft,
gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet,
leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen, die het manna gegeten hebben en
niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid
leven.”
Alleluia
Homilie
Geloofsbelijdenis
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, -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
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gemeenschap van de heiligen; -de vergeving van de zonden; -de
verrijzenis van het lichaam; -en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Offerandelied: Heer, U bent mijn leven
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Prefatie
Heilig
Heilig, heilig , heilig de Heer, 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.
Acclamatie
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, 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.
Vredesgroet
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.
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Uitnodiging tot de communie
Gebed Geestelijke Communie
“er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart
te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid
ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U,
alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Communielied: Brood zal Ik u geven

Slotgebed
Zending en zegen
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Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw (GVL 565)

12

