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IN VERBAND MET CORONA GELDEN IN DE KERK DE
VOLGENDE MAATREGELEN:
•

Kerkgangers (‘bubbels’) zitten op 1,5 meter afstand van elkaar

•

Niet meezingen

•

Elkaar niet de hand geven bij de vredewens

•

Handen reinigen voor het ontvangen van de H. Communie

Celebrant:

Jos Pijpers, SMA

Concelebrant:

Ambro Bakker, SMA

Lector

Marleen Andriën

Orgel:

Herman Bohn

Solo:

Mieke van Oppen
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“Geroepen en gezonden”
Eucharistieviering bij gelegenheid van het 50-jarig Priesterjubileum van
Pater Jos Pijpers, SMA
Opening gezang: Canticorum (G. F. Händel)

Canticorum jubilo, regi magna psalite.
Iam resultent musica, unda tellus, sidera
Personantes organis, jubilate plaudite.
Begroeting en inleiding

Pr.

De genade van onze Heer Jezus Christus
De liefde van God
En de gemeenschap van Heilige Geest zij met u allen

Gebed om vergeving
Pr.

Ik zou zo graag…
Zo mild zijn als Jezus:
Met de vinger in het zand schrijven
In plaats van mensen met de vinger nawijzen

Allen Ik zou zo graag...
Zo verontwaardigd zijn als Hij,
Me daadwerkelijk ergeren aan onrecht
En met risico’s van dien
Opkomen voor recht
Opkomen voor mijn diepste overtuiging
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Pr.

Ik zou zo graag…
Zo inlevend zijn als Jezus
Bij de dood van een vriend huilen
Het verdriet van de weduwe, de honderdman en Jaïrus troosten

Allen Ik zou zo graag…
Maar ik weet en besef
Dat het zo moeilijk is
En dat wij falende mensen zijn
Daarom vragen wij onze Heer en elkaar
Om vergeving en ontferming
Pr.

Moge de algoede God zich over ons ontfermen
Ons falen vergeven
En ons geleiden ten eeuwige leven – AMEN

Kyrie en Gloria: Messa “Laus Tibi Christe”
Gebed
Goede God
Onze vreugde en blijdschap op deze feestelijke dag komen van U
Dit is de dag die Gij voor ons gemaakt hebt
Gij wekt in ons telkens weer de trouw en de kracht
Om dag-in-dag-uit te leven naar uw Woord
Zo bent U een God van mensen
Die ons steeds weer voorgaat en ons in de rug steunt op onze levensweg
Wij vragen U bewaar ons in uw liefde
Zodat wij trouw uw weg blijven gaan in het voetspoor van Jezus Christus
Die met U en de Heilige Geest leeft vandaag en alle dagen
Tot in eeuwigheid Amen
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Lezing: uit de Profeet Jeremia 1, 4 – 10

Het Woord van de Heer kwam tot mij:
Voordat ik je in de moederschoot vormde, koos ik je uit;
Voordat je geboren werd, bestemde ik je voor Mij.
Als boodschapper voor de volken heb ik je aangewezen.
Maar ik zei:
“Ach, mijn Heer, ik kan niet spreken en ik ben veel te jong!”
Maar de Heer antwoordde:
“Zeg niet: ik ben veel te jong!
Want naar iedereen tot wie ik je zend moet jij gaan;
En alles wat ik je opdraag moet door jou worden uitgesproken!
Wees niet bang want ik ben bij je om je te redden –
Het is de godsspraak van de Heer!”
De Heer stak toen zijn hand uit en Hij raakte mijn mond aan en zei:
“Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond
En ik stel je nu aan om op te bouwen en te planten.”
Zo spreekt de Heer
Wij danken God
Tussenzang: Haleluya! Pelo tsa rona (Zuid-Afrika)

Haleluya! Pelo tsa rona, di thabile kaofela.
Haleluya! Pelo tsa rona, di thabile kaofela.
Ke Morena Jeso, ya re dumeletseng,
ya re dumeletseng ho tsamaisa evangedi.
O na na le bomang? Le barutuwa ba hae. |
O na na le bomang? Le barutuwa ba hae.
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Evangelielezing
De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Markus (6, 7 – 13)
Lof zij U Christus

Jezus trok langs de dorpen in de omtrek
En onderwees er de mensen.
Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich.
Hij stuurde hen er twee aan twee op uit
En gaf hun macht over de onreine geesten.
“Neem voor onderweg niets mee behalve een reisstaf,”
Droeg Hij hen op,
“Geen brood, geen tas, geen beurs met geld;
Doe wel sandalen aan je voeten, maar neem geen extra stel kleren mee.”
En Hij vervolgde:
“Vind je ergens onderdak, blijf daar dan tot je weer verder trekt.
Kom je in een plaats waar ze je niet willen ontvangen’
En waar ze weigeren naar je te luisteren,
Ga daar dan weg en sla het stof van je voeten, als waarschuwing.”
Zij gingen op weg en riepen de mensen op een nieuw leven te beginnen.
Ze dreven veel demonen uit
En maakten veel zieken beter door hen met olie te zalven.
Zo spreekt de Heer
Wij danken God.
Overweging
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Geloofsbelijdenis
Pr.

Ik geloof in God en ik geloof in de mens
Als beeld van God

Allen Ik geloof in de mensen
In hun denken in hun harde werken
In hun goede bedoelingen en in hun geluk
Dat verder gaat dan dit aardse bestaan
Pr.

Ik geloof in het leven dat een gave
En een opgave is met een einddoel

Allen Ik geloof in het leven als onbegrensde mogelijkheid
Om een beter en fijner mens te worden
Pr.

Ik geloof dat ook de moeilijke dingen in het leven
Mij tot een sterker mens kunnen maken

Allen Ik geloof dat het leven mij mogelijkheden biedt
Om ondanks verdriet en tegenslagen
Toch een gelukkig mens te worden
Pr.

Ik geloof in een God die vraagt
Om het antwoord van de levende mens
En om de verandering van alle omstandigheden
Die tekort doen aan onze roeping tot geluk
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Allen Ik geloof in Jezus Christus
Dat hij ons van de zonden bevrijdt
En ons leidt naar het volmaakte geluk
Als wij pogen een goed mens te zijn
Zoals Hij dat heeft voorgedaan
Ik geloof en hoop
Dat ik dit alles zal blijven geloven – AMEN
Voorbede
Pr.

God schenk ons op deze dag de vreugde van het samenzijn
Rond de tafel van uw Woord en van uw lichaam en bloed
Wij staan voor U om U te danken voor al uw goede gaven.

Allen Laat komen uw rijk
Lect. Toon ons uw aanschijn en maak ons gelukkig
Bescherm ons met uw sterke hand.
Allen Geef ons uw Geest

Lect. Gij brengt met de Vader alles in allen tot stand
Maak door de kracht van uw Geest alles nieuw.
Allen Voltooi wat Gij in ons begonnen zijn
Lect. Laat onze aandacht gericht blijven op alles dat waar is en edel
Wat rechtvaardig is en rein.

Allen Schenk ons uw licht
Lect. Zegen onze ouders, familie en vrienden,
Geef dat zij in U hun geluk vinden.
Allen Zegen en heilig hen
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Lect. Toon uw liefde aan zieken en stervenden
Laat hen ervaren dat Gij hun redder zijt.
Allen Zie naar uw volk
Lect. Geef dat wij niemand kwetsen
Maar vreugde brengen aan allen die met ons samen zijn.
Allen Bewaar ons in uw dienst
Lect. Leer ons geduld te hebben met anderen
Want Gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
Allen Laat ons groeien in uw liefde
Lect. Help de verdrukten – bevrijd de gevangenen
Troost de ongelukkigen
Schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken.
Allen Leid hen op uw wegen
Pr.

Ontferm U over allen die gestorven zijn
Wij denken in het bijzonder aan onze ouders
Aan mijn broer Wijnand en zus Trees
Aan mijn schoonzus Marja en zwager Harry
Aan de broers en zus van Ambro en aan al onze vrienden en kennissen
Doe hen leven in uw rijk.

Allen Blijf bij hen Heer – Amen
Offerande – Collecte

- 10 -

Offergezang: Hallelujah (Leonard Cohen)

I’ve heard there was a secret chord, that David played, and it pleased the Lord.
But you don’t really care for music do you? It goes like this, the fourth, the fifth,
the minor fall, the major lift; the baffled king composing Hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
You say I took the name in vain though I don’t even know the name, but if I did,
well really, what’s it to you? There’s a blaze of light in ev’ry word it doesn’t matter what you heard, the holy or the broken Hallelujah.
I did my best, it wasn't much, I couldn't feel so I tried to touch, I’ve told the truth,
I didn’t come to fool you. And even though it all went wrong I’ll stand before the
Lord of Song with nothing on my tongue but Hallelujah.
Pr.

Bidden wij dat ons offer aanvaard kan worden
door God de almachtige Vader

Allen Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen
Tot lof en eer van zijn naam
Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk
Gebed over de gaven
Goede God Gij hebt ons brood en wijn gegeven
Zoals dit brood bestaat uit talloze graankorrels
Zo is onze verbondenheid met U en met elkaar
Hecht en onlosmakelijk

Zoals deze wijn met water vermengd is
Zo is ook ons leven met elkaar vermengd
Laat ons delen in uw Wezen
Vervul ons met uw leven gevende gave
Door Christus onze Heer – Amen
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De Grote Lofprijzing
Pr.

De Heer zal bij u zijn

Allen De Heer zal u bewaren
Pr.

Verheft uw hart

Allen Wij zijn met ons hart bij de Heer
Pr.

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Allen Hij is onze dankbaarheid waardig
U mogen wij prijzen en danken, Heer onze God, die ons met
eeuwige liefde bemint en meetrekt met ons mensen,
Gij eindeloos grote en toch ten diepste in ons levend.
Gij hebt ons geroepen om uw priestervolk te zijn en in uw
wonderbare daden aan allen bekend te maken wie Gij zijt.
Gij gaf uw gemeenschap dienaren van het nieuw en eeuwig
verbond, die uw Woord verkondigen dat vrede is, liefde en
gerechtigheid, die voorgaan in het vieren van de geheimen
Waarin Gij verschijnt als God-met-ons. Zij wijden zich aan de
bouw van uw gemeente en van een wereld waarin uw Rijk
komt als een onderpand van wat uw schepping eens zal zijn.
Met uw kerk en met allen die in liefde één zijn, met hen die
staan rondom uw troon zingen wij zonder einde:
Sanctus: Messa “Laus Tibi Christe”

Eucharistisch Gebed
Pr.

Liefdevolle God, Gij hebt uw Zoon gegeven:
Uw verbond met mensen, uw licht voor alle volken.
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Hij kwam en blinden konden zien,
gevangenen werden vrij en verdwaalden kwamen thuis.
Wij danken U daarvoor.
Allen Liefdevolle God, Gij hebt uw licht gegeven: Jezus Christus.
Hij doorbrak onze duisternis. Hij verlichtte ons pad
en richtte onze voeten van zelfzucht naar liefde,
van eenzaamheid naar samenzijn, van dood naar leven.
Hij is ons licht en roept ons op elkaar tot licht te zijn.
Zijn leven is ons voorbeeld.
Wij danken U daarvoor.
Pr.

In een onvergetelijk teken gaf Jezus ons de kracht om
aan zijn oproep gehoor te geven.
Daarvoor danken wij u bovenal.
De avond voor zijn lijden en sterven
riep Jezus zijn vrienden bijeen.
Nog éénmaal sprak Hij tot hen: van waar zij kwamen,
en hoe ze bedoeld waren; Hij sterkte hen door een maaltijd
en Hij zond hen heen.
Want Hij nam brood, zegende U, God zijn Vader,
en deelde het met de zijnen, terwijl Hij zei:

NEEMT EN EET, WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn, dankt U weer
en deelde hem rond terwijl Hij zei:
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NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE VERBOND:
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U
EN VOOR ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Pr.

Daarom verkondigen wij Hem nu in geloof

Allen Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
Verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Pr.

Dankbaar gedenken wij Hem,
Zijn leven onder ons, zijn licht en liefde.
Met zijn lijden en sterven voor ogen,
weten wij hoe wij elkaar tot licht kunnen zijn – ten diepste toe.
En nooit zullen wij vergeten dat wij leven in de hoop
op een nieuw en waar leven zonder duisternis.

Allen Hij beloofde ons de Geest,
die ons pad verlicht en onze voeten richt.
Liefdevolle God, zend nu die Geest in ons.
Help ons U te zien waar wij ook zijn
en in wie wij U ook ontmoeten:
in al onze zusters en broeders
en in heel uw schepping
Pr.

Liefdevolle God,
sterk ons door deze maaltijd
zodat wij worden zoals U ons bedoeld hebt:
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één in liefde, tot licht voor elkaar.
Dit alles vragen wij u
Uit naam van uw beminde, Jezus, ons licht.
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.
Pr.

Bidden wij nu het gebed
dat de Heer ons zelf geleerd heeft:

Allen Onze Vader die in de Hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschied 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
Want van U is het koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid – Amen
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Gebed om vrede & Vredewens
Pr.

Heer, Jezus Christus, Gij hebt uw leven voor ons gegeven,
Opdat wij zouden leven in uw Geest.
Laat ons bereid zijn het leven met elkaar te delen
Tot geluk van allen.
Dan zal uw vrede met ons zijn al onze dagen
Tot in eeuwigheid – Amen

Pr.

De vrede des Heren zij altijd met u

Allen En met uw Geest
Agnus Dei: Messa: “Laus Tibi Christe”
Uitnodiging tot de H. Communie
Pr.

Om U te gedenken, Heer,
zijn overal ter wereld mensen verzameld
rond de beker en het brood
dat U ons achter liet.
Sta ons toe uw leven voort te zetten
door het werk van onze handen en ons hart
door goed te doen aan allen die ons nodig hebben.
Zo mogen wij meewerken aan de komst van uw Rijk
en delen in de heerlijkheid van de Vader
in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen – Amen
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Pr.

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,
gelukkig zijn wij die genodigd zijn rond de tafel des Heren.

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

Panis Angelicus (César Franck)

Panis angelicus fit panis hominum,
Dat panis cælicus figuris terminum:
O res mirabilis manducat Dominum
Pauper pauper servus et humilis,
pauper servus et humilis.
Ave Maria (Caccini)

Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria, Amen
Orgelspel
Slotgebed

Pr.

Goede God, vol dankbaarheid zijn wij dit uur samen geweest.
Om een leven dat geleefd is te vieren.
Met elkaar hebben wij altijd geprobeerd te leven
in het spoor van Jezus uw Zoon.
Hij heeft zich totaal gegeven voor
gerechtigheid, liefde en vrede.

Wij vragen U: vernieuw op deze feestdag zijn Geest in ons hart,
om zelf steeds klaar te staan voor het goede dat in ons is.
Dan zal uw Rijk van vrede gestalte krijgen,
hier in ons midden, in deze wereld, alle dagen van ons leven
Tot in eeuwigheid – Amen
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Toespraak door het parochiebestuur H. Laurentius - Bemelen
Aanbieden van het herinneringsboek
door de Stichting Heemkunde Bemelen
Slotzang: Siyahamba (Zuid-Afrika)

Siyahamb’ekukhanyeni kwenkhos,
Siya hamba, Oo Siyahamb’ekukhanyeni kwenkhos.
We are marching in the light of God,
We are marching, Oo We are marching in the light of God.
Zegen en zending
Pr.

De Heer zal bij u zijn.

Allen De Heer zal u bewaren.
Pr.

God de Vader zegene u
de Zoon van God geneze u
de Heilige Geest verlichtte u.

Allen Amen
Pr.

Moge Hij uw lichaam beschermen
en uw ziel redden.
Moge Hij als een licht opgaan in uw hart
en u geleiden tot eeuwig leven.

Allen Amen
- 18 -

Pr.

De zegen van de algoede God
die is Vader, Zoon en Heilige Geest
dale over u neer en blijve altijd met u.

Allen Amen
Pr.

Laten wij nu gaan in zijn vrede.

Allen Wij danken God.
Orgelspel bij het uitgaan van de kerk

De parochie H. Laurentius in Bemelen
nodigt u van harte uit voor de receptie in
de tuin van de pastorie om de jubilaris te
feliciteren.
Helaas is corona nog niet voorbij en hebben we veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Ondanks dat denken we dat het
een ‘ouderwets gezellige’ middag zal worden.

Cadeautip 
Pater Pijpers heeft kenbaar gemaakt dat hij geen persoonlijke
cadeaus wil ontvangen. Hij zou graag alles wat hij van u zou
mogen ontvangen willen besteden aan medische apparatuur
voor het St. Joseph Hospital in Nkwanta, Ghana dat geleid
wordt door de Zusters van O.L. Vrouw der Apostelen (OLA).

Betere diagnose voor patiënten in Nkwanta, Ghana

