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24 november 2021

Sint-Martinuskerk Wergea

Begroeting van de overledene
Intrede
Requiem
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
Qui audis orationem, ad te omnis caro veniet propter iniquitatem.
(“Heer, geef hun de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hen”
U o God komt de lof toe op Sion,
aan U dragen wij onze offeranden op in Jeruzalem:
Tot U, die ons bidden aanhoort, komt iedere mens met zijn gebreken)
Woord van welkom en liturgische groet
Ontsteken van de kaarsen
In herinnering aan Wietze, Heit en Pake.
Lied: in nije dei van de Kast
Gebed om vergeving
Voor datgene wat niet goed was
voor datgene wat ongezegd bleef
voor datgene waarin wij elkaar
en de Eeuwige tekort hebben gedaan,
vragen wij om vergeving.
Kyrie eleison Heer, ontferm U
Christe eleison Christus, ontferm U
Kyrie eleison Heer, ontferm U
Gebed
Eerste lezing uit de Profeet Daniël.
In die dagen sprak Daniël tot koning Nebukadnessar:
Koning, koning der koningen,
aan wie de God van de hemel het koningschap,
de macht en de kracht en de majesteit heeft geschonken,
overal waar mensen wonen,
aan wie Hij de dieren van het veld en de vogels aan de hemel
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in handen gegeven heeft
en die Hij over hen allen deed heersen,
u bent het hoofd van goud.
Maar na u zal er een ander rijk komen,
dat geringer is dan het uwe,
daarna een derde rijk van brons,
dat over de hele aarde zal heersen,
en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer.
Maar in de tijd van die koningen
zal de God van de hemel een rijk stichten
dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan
en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden.
Het zal al die rijken verpletteren
en er een eind aan maken,
maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.
De grote God heeft aan de koning geopenbaard
wat er in de toekomst zal gebeuren.
De droom is waar en de uitleg betrouwbaar.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Jeruzalem, stad van God.
Refrein: Jerusalaiem, stad van God,
Wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal.
Er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal. Refrein
Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal.
Er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. Refrein
Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal. Refrein
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Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal. Refrein
Evangelielezing (Allen gaan staan)
De Heer zij met u. En met uw geest.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
Lof zij U, Christus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zij zullen u vastgrijpen en
vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen
zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u
in dat u dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een
taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen
weerstaan of weerspreken. U zult zelfs door ouders en broers, door
bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u
zullen ze ter dood doen brengen. U zult een voorwerp van haat zijn voor
allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door standvastig te zijn zult u uw leven winnen.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Overweging
Ophangen gedachtenisblad
Het koor zingt het lied “het ruwhouten kruis”
Voorbede. Na elke voorbede zingen we: Heer onze Heer ontferm u
over ons
Communieviering
Het heilig Brood wordt uit het tabernakel gehaald.
Wij groeten U, o koningin
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U Moeder vol van teed're min, o Maria:
Refrein: Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina.
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria. Refrein.
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Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. Refrein.
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. Refrein.
Vredesgebed, vredeswens
Gebed
God van leven,
U wilt ons nabij zijn
in het brood dat geheiligd werd
tot het Lichaam van Christus.
Wij delen dit brood
in verbondenheid met allen
die op U hun vertrouwen stellen.
Wij scharen ons in een lange rij van mensen
die zich hoopvol richten tot U.
Wij geloven van harte
dat Christus onder ons aanwezig is
als leeftocht op de weg naar U.
Laat dit Brood om Jezus’ naam
ons bemoedigen en kracht geven.
God, bevestig ons geloof en versterk ons vertrouwen
nu wij bidden met Jezus’ woorden:
Onze Vader
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 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.
Uitnodiging tot de communie
Communie
Ave Maria
Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus, Et benedictus
Fructus ventris tui, Jesus.
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Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
( Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de
gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw
schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars nu en in
het uur van onze dood, Amen.)
Communiegebed
Goede God
U bent de bron van alle leven.
Al wat leeft staat bij U geschreven
in de palm van Uw hand.
Bij U weten wij ons geborgen en beschermd;
niet alleen tijdens ons leven, maar ook na ons
aardse leven, in de dood.
Uit U ontspringt alle leven en naar U keert
alle leven terug. Wij zeggen U dank voor Uw
altijddurende Aanwezigheid en daarom zingen
wij dit lied van overwinning door de dood heen:
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.
Om ons leven met U te delen en met elkaar
hebt Gij de heilige Geest gegeven;
de Geest van vertrouwen en overgave aan U,
de Geest van zorg en steun voor de naaste
in pijn en verdriet. Geef dat wij de Geest op dit
moment en in de komende tijd voelbaar aanwezig
mogen weten bij elkaar. Daarom zingen wij U toe:
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.
Wanneer wij het heilig Brood in handen nemen
weten wij U daarin aanwezig.
En wanneer wij, zoals vandaag, Brood met elkaar
breken en delen willen wij daarmee gehoor geven
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aan de oproep van Uw Zoon Jezus om ons leven,
onze zorg en verdriet met elkaar te delen;
elkaar daarin tot troost en steun zijn
nu en in de toekomende tijd. Amen.
Gedicht
Eventueel mededelingen
Absoute (laatste gebeden met wijwater en wierook)
Bij het uitdragen:
In paradisum
In paradisum dedúcant te ángeli,
in tuo advéntu suscipiant te mártyres,
et perdúcante in civitátem sanctam Jerúsalem.
Chorus angelorum te suscipiat.
Et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.
De engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs,
de martelaren mogen u ontvangen bij uw komst,
en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem.
Het koor van engelen moge u ontvangen,
en moogt gij, samen met de arme Lazarus,
de eeuwige rust vinden.

(vanwege de coronapandemie kan er geen collecte gehouden worden. Als u wilt kunt
u uw bijdrage in de schaal doen die achter in de kerk staat).
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