Woensdag 02 september 2020 : Tweeëntwintigste week
door het jaar.
Thema: De goede boodschap van Gods Koninkrijk.

Openingslied: VREDE VOOR JOU meL Zomaar een dak
Vrede voor jou hierheen gekomen
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn:
vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein:
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar.

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om, nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.
Inleiding na de begroeting.
Gods Koninkrijk wordt niet gevestigd op macht, oorlog of
strijd. Wie als Jezus of Paulus dit Koninkrijk verkondigt,
brengt een blijde, goede boodschap: een boodschap van
genezing, van vrede en verzoening, groei en wasdom, een
boodschap van liefde en gerechtigheid, een boodschap
van eenheid voor iedereen. ‘Evangelie’ betekent ‘goed
nieuws’: ondanks alles is er heil, er is toekomst voor ons
allemaal. In zoverre wij teveel op ons zelf vertrouwen en
de Heer te weinig ruimte geven om het in ons te doen,
willen wij schuld belijden.
Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten, verbergt U uw
gelaat voor mij ? Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Zie naar mij om, en antwoord mij. Christus, ontferm U
over ons. Christus, ontferm U over ons.
Op uw liefde vertrouw ik, mijn hart zal juichen om uw
redding. Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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Openingsgebed:
Goede en barmhartige God,
uw Woord is liefde en vergeving
en zalig eenieder die het ontvangt.
Leer ons ook vandaag weer open te staan
en te luisteren naar wat U te zeggen heeft.
Vervul ons met vreugde en geestdrift
om de goede boodschap van Jezus, uw Zoon,
die bij U leeft, nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan de christenen
van Korinte 3,1-9
Broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot
geestelijke mensen. lk sprak tot mensen van deze wereld,
tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus.
Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u
niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog
gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en
verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld,
dan leeft u toch als ieder ander? Wanneer de een zegt:
'Ik ben van Paulus,' en een ander: 'Ik van Apollos,' bent u
dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos
eigenlijk? En wat is Paulus?
Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben
gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft
geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water
gegeven, maar God heeft doen groeien.
Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God
is belangrijk, want hij doet groeien.
Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel,
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al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig
de moeite die ze zich hebben gegeven.
Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.
U bent een bouwwerk van God.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: HOUD MIJ IN LEVEN
K.:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
A.:
Houd mij in leven, wees gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
K.:

A.:
K.:

A.:

K.:

A.:

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 4,38-44
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.
Na het verlaten van de synagoge ging Jezus naar het huis
van Simon.
Simons schoonmoeder had hoge koorts, en ze vroegen
Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en
sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en
meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen.
Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al
hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden.
Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen.
Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden: 'Jij
bent de Zoon van God!'
Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te
zeggen; ze wisten immers dat hij de messias was.
Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een
eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken, en toen
ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te
weerhouden bij hen weg te gaan.
Maar hij zei tegen hen: Ook in de andere steden moet ik
het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen,
want daarvoor ben ik gezonden. 'En hij maakte dat goede
nieuws bekend in de synagogen van Judea.
Woord van de Heer. Wij danken God.
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Preek:
Voorbede:
Goede en barmhartige God,
Zolang deze aarde op weg is uw Koninkrijk te worden,
zullen wij tot U bidden. Hoor ons aan nu wij uw ontferming
vragen:
• Voor uw Kerk, uw dienares op aarde, geroepen om
te planten, te begieten en te koesteren; schenk haar
eenheid en standvastigheid. Laat ons bidden.
• Voor allen die zich actief inzetten voor uw goede
boodschap, priesters en predikanten, diakens en
pastorale werkers, leken; geef hun moed en geduld,
vertrouwen en vreugde. Laat ons bidden.
• Voor zieken, voor wie tobben met hun gezondheid
en zich zorgen maken over hun toekomst; wees hun
nabij met uw helende aanwezigheid. Laat ons
bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap…
Goede God, alleen van U komt heil en zegen.
Wijs ons uw wegen van liefde en mededogen, opdat
uw goede boodschap overal zal weerklinken door
Jezus, uw Zoon en onze broeder. Amen.
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Dienst van de Tafel.
Het brood en de wijn
worden naar het altaar
gebracht.
Tafellied: EET EN DRINKT
Eet en drinkt van brood en
wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!
V: Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Al: 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.
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Gebed over de gaven
Goede en barmhartige God,
in al het goede dat ons overkomt, herkennen wij uw liefde.
U buigt zich naar ons toe en raakt ons genezend aan.
Zie ons hier voor U staan met onze gaven.
Wil in dit brood en deze wijn onze bereidheid aanvaarden
om met ons leven uw goede boodschap uit te dragen,
zoals Hij dat heeft gedaan: Jezus, uw Zoon en onze
broeder. Amen.
Prefatie IV
V. De Heer zal bij u zijn.
Al. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. Het is waarlijk passend U dank te zeggen,
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken,
heilige Vader;
Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen,
Gij bestaat van voor alle eeuwen en Gij duurt in alle
eeuwigheid voort,
in het ontoegankelijke licht is uw woning.
Al. Gij zijt de bron van leven,
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen,
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt
met de glans van uw licht.
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V. Daarom staat rond U een schare van engelen
die niemand tellen kan, uw dienaren,
die het gelaat van uw glorie zien en U ononderbroken
lofzingen, dag en nacht.
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen,
met ieder schepsel op aarde
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe:
Al.: 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.
Eucharistisch gebed IV, met acclamatie 1
V. U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt
Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de
dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft
gevonden. Menigmaal hebt Gij aan de mensen een
verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten,
gesproken over hun heil in de verte.
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Al. Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat
Gij, toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren
Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden
door de heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft
Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet
in de zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap
gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating
gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich aan
de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven
afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En
opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven maar voor
Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw
rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de
heilige Geest om zijn werk in deze wereld te voltooien:
onze heiligmaking ten einde toe.
V. Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-metons voor altijd.
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het
uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam
Hij het brood, brak het, en zegende U, en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven
wordt.
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Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het
dankgebed uit 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 altijddurende Verbond, 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.
♫Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V. Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven
en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol
verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij
brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave
die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de
wereld.
Al. Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig
offer, dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd.
Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze
beker drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam
worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende
offerande, tot uw lof en eer.
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V. Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit
offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze
paus N., voor onze bisschop N., voor de bisschoppen van
de gehele kerk, voor de priesters en diakens, voor allen
ook die U dit offer aanbieden, voor heel het gelovige volk
en voor hen die U met een oprecht hart zoeken.
Al. Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon,
zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige
gezindheid door U alleen was gekend.
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij
de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met
de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt
verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw
Koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die Gij uit
zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus
onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft,
gisteren, nu en altijd.
Al.: 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.
V.: Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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Al.: 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. Amen.
 Vredewens
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 één. Gij, die leeft in
eeuwigheid.
Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
♫Lam Gods
 Uitnodiging tot de Communie
V.: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
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Al.:

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek slechts een woord en ik zal
gezond worden.
De communie wordt uitgereikt

♫ Communielied: GEDENKEN WIJ DANKBAAR
Gedenken wij dankbaar de daden des heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis.
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest.
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Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt.
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
Van harte maak tot wederdienst ons bereid.
Slotgebed:
Goede en barmhartige God,
opnieuw heeft uw liefde ons genezend en gesterkt
en daarom loven en danken wij U.
Blijf bij ons wanneer we van hier gaan
en help ons van uw blijde boodschap te getuigen,
opdat uw Koninkrijk zal komen op aarde.
Dat vragen wij in de kracht van uw heilige Geest
en omwille van Jezus, uw Zoon en onze broeder. Amen.
Slotlied: GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN
Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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