Communiegebed van het Rijk dat komen moet
(De hosties zijn op het altaar)
Uitnodiging:
Voorganger/ster:
Richten wij ons hart naar Jezus,
die de Heiland is geworden
voor alle mensen op de aarde
en zichzelf aan hen wil geven:

A: Ja, Heer,
uw woord roept tot Leven,
dat gij bij mij wilt verblijven.
Spreek dat woord vanuit uw volheid,
heel mijn hart en mijn verlangen.
(ter Communie gaan)
C/V: Jezus Christus, zo aanwezig

Gebed:

als bij Thomas en Maria,

Cantor/V:

wees de wijnstok voor ons leven,

Jezus Godskind, onze medemens,

geef uw ranken levenssap.

uit uw moeder naakt geboren,

Doe ons leven in genade

die de weg van ieder mensenkind

in de heerlijkheid van de Vader,

hebt gelopen naar ons einddoel

in de ruimte van Godskind'ren,

in een land met onderdrukkers,

in de diepte van uw denken.

in een hel van tegenwerking,
in de kracht van ware liefde,
in de geest van groot verlangen,

A: Maak ons één met u in liefde
zoals u bent bij de Vader;
laat ons delen in uw Volheid,

A: wees nu bij ons als Verlosser,

leg uw vreugde in ons neer.

die ons losmaakt van doelloosheid,

Dat wij bloeien zoals bloemen

van behoefte, van de zonde,

in het vrije veld, in het Zonlicht

van de zorg en levensangst,

en uw Kracht mogen ervaren

die ons vrijlaat uit 'Egypte',

in de hitte van de dag.

uit verslaving, uit de ik-zucht,
maak ons zuiver voor de Vader
zoals Hij ons heeft bedoeld.

C/V: Heer en Heiland van de Kerk,
hier, overal, in alle tijden,
geef uw Geest, dat die ons kracht geeft

C/V: Uit de Vader welgeboren,

om 'Jeruzalem' te verstaan,

Beeld van Hem voor alle mensen,

om de hemel en de aarde

voorbeeld voor ons hele leven

te verbinden in de liefde;

van ons denken en ons doen,

dat uw vredesgroet daarin rondgaat

van ons bidden en ons danken,

en uw naam 'De Redder' is.

van ons werken voor elkander,
van ons vieren en ons lijden,
van ons troosten en verdragen.

A: Breng ons danken bij de Vader,
leg ons bidden voor zijn Glorie,
onze werken voor zijn Aangezicht,

A: Wij gedenken met het teken

onze moeiten voor zijn troon.

van uw Lichaam in de handen

En u danken wij om uw inzet,

hier uw leven, lijden, sterven,

om uw eenvoud en uw waarheid,

ja, uw trouw tot in de dood

uw bemoediging, uw genezen,

en uw wanhoop en uw doodskreet,

om uw zijn als God-met-ons ....

die weerklinkt in onze harten:
maak ons vrij om te ontvangen,
doe ons leven door uw Brood.
Uitnodiging tot Eenwording:
V: Zalig zij die zijn genodigd
tot het gastmaal van het Leven:
zie het Lam Gods dat die vreugde
voor de wereld in Zich draagt:

(De hosties wegbrengen, waarna stilte)
Vòòr dit gebed de vredewens en het Onze Vader
bidden. Zang of psalm na de stilte zij zinvol.
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Toelichting Communiegebed
In het Eucharistisch Gebed richt De Kerk zich tot de Vader "door Hem en met Hem en in Hem". Maar een
Communiegebed is een gebed van de vierende gemeenschap tot haar Heer, Jezus Christus, zoals bij de
ziekencommunie ook gebeurt (afgezien van het slotgebed tot de Vader). De situatie is qua ceremonie
vergelijkbaar. Vervolgens: in de Woord- en Communieviering vindt slechts een deel van één van de twee
Eucharistie-riten plaats, nl. het delen en nuttigen van het reeds gebroken Brood. Daarom moet het Communiegebed in de WoCoviering niet dezelfde plaats hebben als het Eucharistisch Gebed in de Eucharistieviering heeft.
Een kenmerk van een gebed is dat het zich richt tot Iemand, dus een echt gebed is: ik - Gij. Het Communiegebed richte zich dan ook tot iemand, tot Jezus Christus. Dit is het 'eerlijkste' als je met (het teken van) zijn
Lichaam voor je neus op het altaar bidt/zingt. Anders bid je over Hem heen zonder Hem aan te zien. Er zijn
teksten waarin Jezus het niet veel verder brengt dan het Brood dat er staat.
Het Communiegebed van het Rijk dat komen moet, heeft als karakteristiek dat het ter communie gaan ligt
ingebed in het gebed. Nu ontstaat een geheel dat duidelijk anders is dan een Eucharistisch Gebed en een
eigen stijl heeft; het voorbereiden naar de Communie toe is in harmonie met het danken erna.
Gezien de plaats van de Communie in dit gebed begint de ritus met de vredeswens. In de Milanese liturgie
begint zelfs het Eucharistisch gedeelte met de vredeswens. Dus vreemd is dat niet en zo is ook duidelijk dat
er geen Eucharistie gebeurt. In zíjn vrede bidden we dan vervolgens samen met Hem het Onze Vader.
Enkele woorden en beelden die van belang zijn:
- naakt geboren: zo kun je Jezus aanspreken vanwege zijn (mede)mens-zijn, maar ook intimiteit aangeven.
- einddoel: men kan denken aan de dood, maar ook aan de hemel.
- Verlosser: een van de centrale begrippen van ons christen-zijn: ons leven heeft een doel, kent geen 'niks'heid, is
niet gevangen zijn, maar zelf willen/kunnen.
- behoefte: een mens kan niet zonder eten, drinken, bevestigende liefde enz., maar als daaraan beantwoord
is, als je 'vrij' bent, is er nog wat. Dat is verlangen, dat behoefteloos is en dus puur.
- zonde: we denken meestal aan zondedaad, maar 'zonde' is ook de toestand van 'niks'heid, wat toch zonde is
voor de mens, die voor iets goeds bestemd is. Het Doopsel heft die 'zondetoestand' op.
- vrijlaat: Jezus opent de poort van het hek om ons heen.
- 'Egypte': het gevangen-zijn in welvaartseconomie, consumptiemaatschappij, alleen maar aarde-zijn.
- Uit de Vader welgeboren: naast 'uit uw moeder geboren'. Beide gelden.
- voorbeeld: als het Duitse 'Vorbild' niet 'Beispiel'.
- Wij gedenken ... hier: de actueel vierende gemeente, wij aanwezigen, Kerk.
- Zalig: het gaat om hemels geluk, het Gastmaal van het Paaslam, dat wordt gegeten.
- die vreugde ... : omdat Jezus om ons tot het uiterste is gegaan om de wil van zijn Vader te doen, het Rijk
vestigen, kan/wil de Vader diens volgelingen niet weigeren als gast van het feestmaal van het Rijk.
- Uw woord: “Neemt en eet”. Jezus nodigt uit. Een passende bijbelse situatie is niet de honderdman in Mt 8,8, die
Jezus wilde uitnodigen maar zich “ongeschikt” (!) vond, maar die van Zacheüs, de tollenaar (Lc 19,5), die gewoon
nieuwsgierig was. Jezus nodigt zich zelf uit bij hem, spontaan, en Zacheüs reageert spontaan. Oergezond.
- spreek: een persoonlijk "Neem en eet". Hij wil in ieder zijn - intenser dan het verblijven bij Zacheüs.
- Volheid: goddelijke Volheid, helemaal-zijn, allesomvattend, 'alles in allen', volheid der tijden.
- heel: verzoek om te helen (heelmeester), gaaf te maken, maar vooral om helemaal te maken, vol maken
(vanuit Zijn Volheid) van hart en verlangen. Juist zijn woord kan dat. Kiest u maar waar 'hart' voor staat.
- verlangen: zie behoefte.
- levenssap: niet alleen voeding, ook intimiteit.
- genade: 'iets' dat je voor niets krijgt (gratis), zomaar, omdat jij het bent.
- heerlijkheid: Joods-bijbels, de persoon wordt niet genoemd, maar zijn 'heerlijkheid' (Joh 1,14).
- Kerk, hier, overal, in alle tijden: de universele Kerk.
- 'Jeruzalem': "Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen schoon als
een bruid …" (Openb. 21,2). Het visioen, ideaal.
- breng ons danken: Jezus als middelaar, de Vader kan hem - dus ons, zijn volgelingen - niet weigeren.
- En wij danken U: wij op onze beurt danken Jezus Christus. "Alwie uit de waarheid is, luistert …." (Joh. 18)
De V, die voorgaat, zingt of spreekt in ieder geval de beide uitnodigingen; omdat het gebed wordt gezongen is een
Cantor (voorzanger) of zangkoor wel zo goed, gezien de afwisseling met Allen, maar een zingende V kan natuurlijk
ook. Als de gemeenschap het aan kan, zal afwisselend links - rechts zingen (alsof in koorbanken) ook
inspirerend kunnen zijn. Dan is er wellicht meer 'wij'. Een rustige, bescheiden uitvoering laat de tekst spreken.
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