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Binnenkomst van de pastoor met andere celebranten.

Lied 1: Jubilate Deo.
Ouderen Koor

Jubilate Deo, cantate Domino.
Jubilate Deo, cantate Domino.
Juicht heel de aarde, God ter eer.
Hoe machtig is Uw schepping Heer.

Jubilate Deo, cantate Domino,
Bezingt de glorie van Zijn naam.
Heft God een heerlijk loflied aan.
Jubilate Deo, cantate Domino.
Ons hart heeft zich in Hem verblijd,
die heersen zal in eeuwigheid.

Welkomstwoord.

Openingsgebed:

God, U zond Uw zoon om ons Uw boodschap van liefde te brengen. Hij
was als een Herder die zijn kudde naar grazige weiden leidt, die ieder
schaap kent en er zijn oog op houdt. Hij was een leidsman wiens kracht niet
stoelde op de macht van het zwaard, maar die overtuigde door de kracht
van zijn woord. Woorden die al tweeduizend jaar worden doorverteld.
Bidden wij in deze H. Mis dat er steeds weer mensen opstaan die zich
geroepen voelen Uw woorden verder te dragen in de tijd en ze werkzaam te
maken onder mensen.

Gebed om vergeving:
A=Allen, P= priester

P Christus koos zijn eerste volgelingen onder vissers...
A Wij noemen ons ook volgelingen van Christus, maar kunnen het niet

laten ook te vissen troebel water. Vergeeft ons Heer en laat ons
daardoor niet achter het net vissen.

P Christus veranderde water in wijn op de bruiloft van Kana...
A Wij zeggen in zijn voetsporen te willen treden, maar schenken niet

altijd klare wijn. Vergeef ons Heer als wij de waarheid naar ons
eigen straatje ombuigen.

P Jezus is het licht op het moeilijke pad dat hij ons bereidde...
A Toch dwalen we vaak af en gaan onze eigen duistere weg. Vergeef

ons Heer als wij afdwalen en doof Uw licht niet, zodat wij de goede
weg terug kunnen vinden.
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P Jezus was de goede herder...
A God, onze zorg en aandacht voor naasten is soms belabberd in deze

jachtige tijd. Vergeef ons als wij slechts een goede herder zijn voor
ons eigen belang en niet denken aan onze naasten.

P Jezus stierf aan het kruis en verrees op de derde dag...
A Geloven wij in zijn vergeving voor zonden, want alles in hem was

liefde voor mensen, waardoor hij ons hoop geeft, hoop die leven
doet.

Lied 2: Kyrie Eleison en Gloria
Gemengd Koor

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie
eleison.

Gloria in excelsis Deo, et in terra
pax hominibus bonae voluntatis
Laudamus te, Benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi, propter magnam glo-
riam tuam. Domine Deus Rex
caelestis Deus Pater omnipotens,

Domine Fili unigenite, Jesu Christi,
Domine Deus Agnus Dei, Filius
Patris qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata
mundi, suscipe deprecationem
nostram; qui sedes ad dexteram
Patris, miserere nobis. Quoniam tu
solus Dominus, tu solus Altissimus,
Jesu Christe, Cum Sancto Spiritu in
gloria Dei Patris. Amen

Eerste lezing: de acht Zaligsprekingen...

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd
worden.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei
kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt U en juicht, want groot is uw loon
in de hemel.



Gouden Priesterjubileum Pastoor Kurstjens. Wamel, 2 juli 2000 Blz. 5

Lied 3: Ameno
Con Brio

Tweede Lezing: Psalm 23; uit de bundel van David.

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van
het water, daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, vertrouwde wegen. Hij voor
mij uit, want God is zijn naam.
Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig, U bent toch bij
me. Onder Uw hoede durf ik het aan.
Gij nodigt mij aan Uw eigen tafel; en allen die tegen mij zijn, moeten het
aanzien dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, dat
Gij mijn beker vult tot de rand.
Overal komen geluk en genade mij tegemoet, mijn leven lang. En altijd
kom ik terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen.

Lied 4: De wereld is een toverbal
(Kikowa)

De wereld is een toverbal, geen
mens weet hoe hij worden zal.
Maar een ding, dat weet iedereen:
Je kunt het niet alleen.

Refr:
Dus zullen we er samen iets van
moeten maken, de wereld is een
mooi maar bewerkelijk ding.

Dus zullen we er samen iets van
moeten maken, he he, he he kom
maar in de kring.

Bekijk een keer de wereld kaart, een
mens is toch iets beters waard, je
ziet dat het een puinhoop is, zo gaat
't zeker mis.

Refr:
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We praten zus, we praten zo, we
roepen ach en wee en oh, maar wil
je elkaar echt goed verstaan, dan doe
je er iets aan.

Refr:

Bekijk een keer de wereldkaart, een
mens is toch iets beters waard,

je ziet dat het een puinhoop is, zo
gaat 't zeker mis.

Refr:

We praten zus, we praten zo, we
roepen ach en wee en oh, maar wil
je elkaar echt goed verstaan, dan doe
je er iets aan.

Refr:

Evangelie: Jezus is de Goede Herder, Johannes 10, 1-8.

“Ik zeg u de waarheid: wie niet door de deur de schaapskooi binnen gaat,
maar zich langs een andere weg toegang verschaft, is een dief, een rover.
Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. De
man die bij de ingang de wacht houdt, doet de deur voor hem open.: de
schapen luisteren naar de stem van de herder, hij roept de schapen die van
hem zijn stuk voor stuk bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij ze
allemaal naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit en zij volgen hem,
want zij kennen zijn stem. Een vreemde zullen zij niet volgen, voor hem
vluchten ze alleen maar weg, want ze kennen zijn stem niet.”
Toen Jezus hun deze gelijkenis vertelde, begrepen ze niet wat hij tegen hen
zei. “Geloof mij,” ging Jezus door, “Ik ben de deur voor de schapen.”

PREEK

Geloofsbelijdenis: (Samen)

Wij geloven in de scheppende kracht van God waarmee hij de hemel en de
aarde tot leven riep en ons mensen maakte naar zijn eigen beeld en
gelijkenis.
Wij geloven in Zijn zoon Jezus Christus die mens onder de mensen werd en
ons zijn blijde en verlossende boodschap bracht, die ons liet zien wat leven
is: geloven in de kracht van mensen.
Wij geloven in Zijn Geest, die ons door de woorden uit de Bijbel inspireert
om samen te bouwen aan een betere wereld.
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Wij geloven in de gemeenschapszin van mensen waardoor veel goeds tot
stand komt en waardoor ons leven voor elkaar en voor God inhoud krijgt.
Wij geloven dat ons leven op aarde niet het einde is, wij vertrouwen op een
toekomst bij onze Schepper.
Wij geloven dat wij Zijn volk zijn, Zijn kerk, werkend aan Zijn koninkrijk.
Hier en nu tot in eeuwigheid. Amen.

Lied 5: We hebben voor U
gebeden
Ouderen Koor.

Wij hebben voor u gebeden, dat uw
geloof niet bezwijkt. En gij op uw
beurt, tot inkeer gekomen, versterk
uw broeders, versterk uw broeders.
Wij hebben voor u gebeden dat uw
geloof niet bezwijkt.

Gaat uit over alle landen tot zover
als de wereld reikt. Verkondigt het
evangelie dat het alles wat leeft
bereikt.

En zegt wie in Hem geloven zij zijn
gered voor het koninkrijk de
wonderen, blijde tekens, zijn dan
binnen uw handbereik.

Verdrijft in zijn naam de duivels, dat
het kwaad uit de wereld wijkt. Legt
handen aan wie lijden, dat het heil
tot de mensen reikt.

Voorbede:

Goede God, pastoor Kurstjens had wat met jeugd, hij wist hen in zijn
tijdsgewricht te boeien en te binden aan zijn kerk. Terugloop van
kerkbezoek wist ook hij niet te keren, maar hij verstond de kunst, buiten de
wekelijkse regelmaat, om veel mensen -tot ver buiten Wamel- te binden aan
zijn kerk. Ze een thuis te bieden, hun harten te verwarmen en hoop te
geven. Mogen de vuren die hij in zielen aanstak niet doven, ook al branden
ze misschien niet zo fel meer. Laat ons bidden: Heer onze God... Wij
bidden U verhoor ons.

Goede God, wij vieren vandaag het gouden priesterfeest van een man die
een gouden rand verdient omdat hij indachtig Uw leven eenvoudig is
gebleven. Het enige waar hij zich kwistig in toonde, is zijn liefde voor
boeken, zijn dorst naar kennis. Hoe meer hij leest, des te dieper is zijn
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bewondering voor Uw schepping. Het sterkt zijn geloof, het geeft hem
kracht en wijsheid. Moge zijn voorbeeld ons prikkelen U te blijven danken
voor Uw schepping en ze te behoeden voor vernietiging. Laat ons bidden.
Heer onze God... Wij bidden U verhoor ons.

Goede God, bidden wij dat er steeds weer jonge mensen zullen zijn, die
zich geroepen voelen om als priester Herder voor een parochie te zijn, of
om als leek daaraan mee te werken. Mensen die lief en leed delen en
vertellen van God, die het vuur van Zijn woord brandend houden in de
harten van de mensen. Laat ons bidden: Heer onze God... Wij bidden U
verhoor ons.

Goede God, gedenken wij vandaag de overledenen die ons dierbaar waren,
ouders, grootouders, familieleden, vrienden, dat ze in Uw nabijheid mogen
zijn. Gedenken wij ook hen voor wie ons gebed wordt gevraagd en
waarvoor deze H. Mis wordt opgedragen:...
Laat ons bidden. Heer onze God... Wij bidden U verhoor ons.

Lied 6: You’ve got a friend
Con Brio

You've got a friend

When you're down and troubled and
you need some loving care, and
nothing, nothing is going right, close
your eyes and think of me and soon I
will be there to brighten up even
your darkest night.

You just call out my name and you
know wherever I am, I'll come
running to see you again. Winter,
spring, summer or fall, all you have
to do is call and i'll be there, yes i
will. You've got a friend.....

If the sky above you grows dark and
full of clouds and that old north
wind begins to blow, keep your head
together and call my name out loud.
Soon I'll hear me knocking at your
door.

You just call out my name and you
know wherever I am I'll come
running, running to see you again.
Winter, spring, summer or fall all
you have to do is call and i'll be
there yeh yeh yeh.

Oh ain't it good to know that you've
got a friend, when people can be so
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cold they'll hurt you, and desert you
and take your soul if you let them
oh, but don't you let them.
You just call out my name and you
know wherever I am, I'll come

running, running, to see you again.
Winter, spring, summer or fall, all
you have to do is call and i'll be
there, yes i will. You've got a friend,
you've got a friend.

DIENST VAN DE TAFEL

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer aannemen, tot lof en
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven:
Nu wij bij dit jubileum deze gaven aanbieden, Heer, die wij van U mochten
ontvangen, smeken wij U: moge het hart van velen branden, wanneer de
Messias hun, mensen onderweg, de Schriften ontsluit; mogen hun ogen
open gaan, zodat zij Hem herkennen bij het breken van het Brood en U
wiens beeld Hij is, Christus onze Heer.

Lied 7: Brood op tafel
Kikowa

Brood op tafel: Een hand gevuld,
met wat in het leven geen uitstel
duldt, eten en drinken, iedere dag.
Gewoon wat een mens niet
ontbreken mag.

Beker met wijn: Een vreugdedrank
voor armen en kleinen, voor zwart
en

blank, broederschap drinken met
ieder-een. Want wie houdt het uit
moederziel alleen?

Woorden horen: Een man die sprak
en zich in zijn leven, tot voedsel
brak', kom om te leven, drink van de
wijn. Laat dit een bewijs, Van mijn
liefde zijn.

Gebed:
P De Heer zal bij u zijn.
A De Heer zal U bewaren.
P Verheft uw hart.
A Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer,

onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Prefatie:

Barmhartige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij gegeven
hebt aan wat er leeft en adem haalt. De hemel en het land, het licht van
deze dag, en ook wij zelf God, zijn er dank zij U, die al van mensen houdt
voordat zij geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en Vader, die
doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij
ons in den vreemde vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons allen.
In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij
vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd tot stad van
vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad
vergeten. Luister dan ook als wij U zegenen God en zeggen zonder einde:

A Heilig, Schepper van hemel en aarde. Heilig, Vader van liefde en
vrijheid. Gezegend is Uw Zoon, brenger van Uw blijde boodschap.

Lied 8: Sanctus
Gemengd Koor.

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et
terra, gloria tua.

Hosanna in excelsis. Benedictus qui
venit in nomine Domini. Hosanna in
excelsis.

Tafelgebed:

Machtige God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen
staan geschreven in Uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus
Christus Uw zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om
tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van de
mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede
zelf te zijn. Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij
danken u, dat Hij de naam geworden is voor ons leven ten einde toe.

Heilig deze gaven met de dauw van Uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Want in de nacht dat hij zijn leven gaf nam Hij brood in zijn handen,
zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met
de woorden:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT
DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJD DURENDE VER-
BOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

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

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood
heeft gezien. Die Gij opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle
namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal -uw rechterhand- en tot
Hij komt, verkondigen wij Hem door zijn levensbeker en door dit brood dat
wordt gedeeld.

Wij bidden U:

Zend dan Uw geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een
volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en
sterker dan oorlog en dood en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor Uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij Uw
kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en
geloof, tezamen met uw dienaar onze paus Johannes Paulus II, en met alle
de bisschoppen.

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren St Victor en Gezellen, en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij
uw grootheid en brengen wij u onze dank..
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Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer onze
God Heer, almachtige Vader in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu
en tot in eeuwigheid. Amen.

Lied 9: Onze vader...
Kikowa

Onze Vader, boven in de hemel,
Geheiligd worde Uw naam, uw rijk
kome.
Uw wil zal geschieden,
In de Hemel en ook op aarde,
Geef ons dagelijks brood nu en
morgen en vergeef ons al onze
schuld, zoals wij ook vergeven hen
die schuldig zijn,

En Heer leid ons niet in verzoeking,
maar verlost U ons van al het
kwade,
Want U is het Rijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid.
Onze Vader, boven in de hemel,
Geheiligd worde Uw naam, uw rijk
kome.
Uw wil zal geschieden,
In den Hemel en ook op aarde.

P 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.

A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

P Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen 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 een, Gij die leeft in eeuwigheid.

A Amen.
P De vrede des Heren zij altijd met u.
A En met uw geest.
P Wenst elkaar de vrede.

Breking van het brood
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Lied 10: Agnus Dei
Gemengd Koor

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, miserere nobis (2x) Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi, dona
nobis pacem.

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

Communie

Muziek: Instrumentaal, Medley Jesus Christ Superstar

Lied 11: Ballade
Kikowa

Een wereld vol mensen van allerlei
slag. Oorlog en vrede, een lied en
een lach. En tussen hen in de
vreemdeling. Een vreemde vogel,
rijk getooid.

Refrein
Met licht van de zon, en de lach van
de maan, en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog. Al de
kleuren van de regenboog.

Hij leeft met de mensen en ‘t doet er
niet toe, of hij nu vriendschap of
weerstand ontmoet. Want waar hij
ook gaat, verdwijnt de haat. Het hart
gaat open, hoop verschijnt.

Refrein

Hij brengt met zijn woorden de
hoogmoed ten val, naklinken doet
hij zijn lied overal. Er schuilt in zijn
hart alleen muziek, Hij is van vrede
overvol.

Refrein

Hij schonk aan de mensen zijn
levensgeheim, aarde wordt hemel,
een nieuw paradijs. Toen hij aan het
kruis ons ruimte gaf, zijn
levensadem, geest en kracht.

Refrein
Om vol van vrede en vrij te gaan
leven als mens, onweerstaanbaar
voor het hart, even rijk gekleurd als
hij: Als die vreemde vogel,
vogelvrij.
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Gedicht: Ons Pastorke, een man van Jezus...

Zijn grote voorbeeld waste de voeten van zijn vrienden,
En maakte blinden tot zienden,
Had goede contacten met vrouwen van lichte zeden,
En tollenaars, boeven en bedelaars heeft Hij nooit gemeden.
Hij sprak niet van pracht en praal en gouden tempels of kathedralen,
Zijn boodschap bestond uit eenvoudige verhalen
Over goed en kwaad en trouw zijn aan iedereen van goede wil.
Als hij sprak werden duizenden mensen stil.

Die Jezus drong tot in het diepste van de ziel van Kurstjens door,
Hij riep hem en Pierre werd priester en pastoor.
Zijn opdracht was een goede herder te zijn,
Zijn kudde te hoeden, van groot tot klein.
Hun nood, angst, twijfel, verdriet en vreugde te doorgronden,
Van de morgen- tot de avondstonde.
Zoals bij ons allen, was ook zijn leven niet enkel heiligheid.
Maar hij maakte Jezus zichtbaar door zijn vriendelijke zorgzaamheid.

Een kleine grote man,
Trots op zijn roeping, blij dat hij nog steeds mis lezen kan.
Want samen eucharistie vieren, Jezus’ Laatste Avondmaal gedenken,
Brood breken en wijn uitschenken,
Als tekens van zijn lichaam en bloed,
Dat is wat hij het liefste doet.
Zijn contacten met de mensen zal hij niet graag opgeven,
Maar als hij zijn contact met God missen zou, dan kon hij niet meer
leven...

Slotwoord en mededelingen

Slotgebed en zegen.

God, u hebt er zorg voor willen dragen dat uw volk door herders geleid
wordt. Wek in uw gemeenschap van gelovigen een geest van overgave en
moed, die steeds nieuwe mensen inspireert om zich in te zetten als oprechte
voorgangers in de eucharistie, als trouwe verkondigers van uw Blijde
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Boodschap en als fijnzinnige mensen die zorg hebben voor iedereen. Door
onze Heer Jezus Christus.
Gaat nu allen heen in vrede en zegent U de Almachtige God in de naam

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lied 12: Keeping the dream alive.
Con Brio

To night the rain is falling full of
memories of people and places. And
while the past is calling in my
fantasie I remember their faces.
The hopes we had where much to
high way out of reach, remember
their faces. The hopes we had where
much to high way out of reach but

we have to try the game will never
be over cause we're keeping the
dream alive.
I hear myself recalling things you
said to me the night it all started and
still the rain is falling, makes me
feel the way I felt when we faulted.

Tijdens het lied “Keeping the dream alive” gaan de priesters zich
verkleden, wij wachten even op pastoor Kurstjens die daarna als eerste de
kerk zal verlaten onder het zingen van (let op aanwijzingen van de
dirigent):

Kleine grote man van ons,
Lief en leed gedeeld met ons

Spreekt van God gewone taal,
Altijd wel met een verhaal.
Kleine grote man van ons,

blijf heel lang nog onder ons.
Opgeruimd, gastvrij en blij,

Heel bescheiden dat blijft hij.
Dank pastoor bedankt hiervoor

en ga zo door.

Wij verzoeken U achter de jubilaris aan te sluiten om zo gezamenlijk naar
het VTC te gaan, waar U pastoor Kurstjens kunt feliciteren. Wij stelden
Uw aanwezigheid zeer op prijs.
Hartelijk dank aan iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt. Mogen
wij tot slot de hoop uitspreken, dat pastoor Kurstjens nog lang in ons
midden mag zijn.


