Woensdag 3 maart 2021
Tweede week van de veertigdagentijd
paars

Het Thema: Ten dienste van je naaste
Openingsritus:
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.
Openingslied: VREDE VOOR JOU
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.
Begroeting en inlieding:
Sommige ouders komen zo dwingend op voor hun
kinderen dat leerkrachten heel wat met hen te stellen
hebben. Zijn ouders de enigen die weten wat goed is voor
hun kinderen? Toch is het ontroerend te horen wat de
moeder uit het evangelie voor haar beide zonen vraagt:
een goed plekje in het koninkrijk van God. Jezus grijpt dit
voorval aan om nogmaals te verwoorden wat Hij van zijn
leerlingen verwacht. Zijn woorden mogen ons vandaag
aanzetten tot bezinning. Wat betekent het dat wij
gedoopte mensen zijn?
GEBED OM VERGEVING:
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Heer, hoor mij als ik spreek, luister als ik roep om hulp.
HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U.
Door uw genade mag ik binnengaan in uw huis. CHRISTUS,
ONTFERM U. CHRISTUS, ONTFERM U.
Leid mij met uw rechtvaardigheid, baan mij een weg naar
U toe. HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven, Amen.
Gebed:
Allerhoogste God, U kent ons en weet dat wij het beste
willen voor onszelf en voor onze kinderen. Naar
toekomst verlangen wij en naar alles wat ons leven goed
en gelukkig maakt. Open onze oren en ons hart voor uw
Woord, opdat wij horen en verstaan wat U van ons
vraagt. Geef dat wij gaan lijken op Hem die dienstbaar
was aan de mensen, de minsten het allermeest: Jezus,
uw Zoon, de Mensenzoon, onze Heer. Amen.
Eerste lezing: uit de profeet ieremia 18,18-20
In die dagen zeiden zijn tegenstanders: "Laten we iets
tegen Jeremia ondernemen. Want het onderricht van
onze priesters, de raad van onze wijzen, de verkondiging
van onze profeten zullen allerminst verdwijnen. Kom, we
brengen hem in opspraak, we schenken aan zijn woorden
niet langer gehoor." HEER, luister naar mij, hoor de
plannen van mijn tegenstanders. Mag goed met kwaad
worden vergolden? Een kuil hebben ze voor mij gegraven
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— en dat terwijl ik voor u stond om voor hen te pleiten,
om uw toorn van hen af te wenden. Woord van de
Heer....... Wij danken God
Tussenlied: ALS WIJ MENSEN KINDEREN (Ubi caritas)
Refrein:
K: Als wij mensenkind’ren van elkander houden,
is God zelf met ons.
Al: Als wij mensenkind’ren van elkander houden,
is God zelf met ons.
K: Christus’ liefde is het die ons heeft verzameld
en ons een maakt.
Daarom zingen wij en noemen Hem vol vreugde:
onze broeder.
En deze God-met-ons
is onze liefde meer dan waardig.
Maar laten wij dan ook
elkaar dezelfde liefde geven.
Al: Refrein.
K: En daarom, wanneer wij samen komen,
zittend rond de tafel,
mag er niets zijn,
dat ons in ons doen en denken kan verdelen,
moet ieder die een wrok heeft,
zich verzoenen met zijn broeder;
want dan alleen is God hier zelf aanwezig,
is Christus in ons midden.
Al: Refrein
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K: Broeder Christus,
laat ons zo al iets begrijpen van de hemel,
van de heerlijkheid, die heiligen genieten
voor uw aanschijn,
geluk dat groter is dan de mensen kennen:
zonder grenzen,
en durend eindeloos
door alle eeuwen en eeuwen en eeuwen. Amen.
Al: Refrein.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 20,1728
Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf
leerlingen apart. Hij zei tegen hen: 'We zijn nu op weg
naar
Jeruzalem,
waar
de
Mensenzoon zal worden uitgeleverd
aan de hogepriesters en de
schriftgeleerden, die hem ter dood
zullen veroordelen. Ze zullen hem
uitleveren aan de heidenen, die de
spot met hem zullen drijven en hem
zullen geselen en kruisigen. Maar op
de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.'
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs
met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om
hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar: 'Wat wilt u?' Ze
antwoordde: 'Beloof me dat deze twee zonen van mij in
uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u
en de ander links.' Maar Jezus zei hun: 'Jullie weten niet
wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal
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moeten drinken?' Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze.
Toen zei hij: 'Uit mijn beker zullen jullie inderdaad
drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten
kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen
voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.' Toen de andere
leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de
twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: 'Jullie weten
dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun
macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen
moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal
jullie dienaar moeten zijn — zoals de Mensenzoon niet
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losgeld voor velen.' Woord van
de Heer....... Wij danken God
Homilie:
Voorbede: HEER ONZE GOD WIJ BIDDEN U VERHOOR
ONS
Rechtvaardige God, de weg van uw Zoon is de weg van
liefde en dienstbaarheid. Vol vertrouwen leggen wij onze
gebeden voor U neer:
voor leidinggevenden in de samenleving en in onze
kerken; dat zij geen misbruik maken van hun functie, dat
dienstbaarheid steeds voorop staat. Laat ons bidden…
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voor mensen die alleen in het leven staan; dat zij hulp en
steun ondervinden, dat zij de vreugde van het leven
proeven. Laat ons bidden…
voor alle leerlingen van Jezus; dat zij zich dienstbaar
durven opstellen, dat zij bijdragen aan uw koninkrijk op
aarde. Laat ons bidden…
Hier volgen de
gemeenschap...

intenties

van

de

eigen

gelovige

God, heb oog en oor voor wat wij van U vragen en maak
ons ontvankelijk voor wat U van ons wilt. Dat bidden wij
U door Jezus, de Mensenzoon, uw Dienaar en onze Heer.
Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood
en de wijn worden naar het altaar gebracht
Tafellied: VERGEET HET NIET
Laten wij het niet vergeten:
met elkaar dit brood te eten
en te drinken deze beker.
Mensen groeien naar elkaar,
kunnen bouwen aan een wereld
zoals Jezus deed geregeld.
Dan is God in mensen tastbaar,
wordt de vrede onvoorstelbaar
en komt geluk niet in gevaar.
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V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
A. 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:
Barmhartige, eeuwige God, brood en wijn bieden wij U
aan als teken van onze bereidheid te doen wat U van ons
vraagt. Voed ons met het leven van Jezus, Hij die in de
wereld kwam om U en ons te dienen, gisteren, vandaag
en tot in eeuwigheid. Amen.
PREFATIE:
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen
wij U danken, altijd en overal door Christus, onze Heer. Hij
heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun
op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo
moest blijken wat wet en profeten ook getuigen, dat
lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de
verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel,
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verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en
zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig...
A. 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 V, met acclamatie 3
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor
het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij
uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het
verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij
vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en
deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons
† het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon,
Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat
Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij
het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen
opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen
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gegeven met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT .
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn
handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem
over aan zijn leerlingen en zei: 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.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt
verlost door uw kruis en verrijzenis.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons
met vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
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Vrijmoedig in deze Geest, bidden wij
U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar
vrede en eenheid over de hele
wereld. Geef wijsheid en kracht aan
N..., aan onze bisschop N…, en aan
allen die Gij als herder in uw Kerk
hebt aangesteld. Gedenk in uw
goedheid ook degenen, die een
bijzondere plaats innemen in ons hart
en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn
heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd
Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen
wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze
Heer.
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
Onze Vader:
V. Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft.
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
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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.
Vredeswens:
V. 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.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
LAM GODS
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging Tot De Communie:
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V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
Communie:

Communielied: EET EN DRINK VAN BROOD EN WIJN
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!
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Slotgebed:
God, onze Vader, wij danken U voor uw Woord en uw
Tafel. Zo leert U ons dat wij broeders en zusters zijn, de
een niet meer of minder dan de ander. Wij bidden U: laat
ons in al ons doen en laten voor ogen houden hoe Jezus
het ons heeft voorgeleefd: dienaar te zijn van mensen,
tot eer van U. Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, die
zijn leven gegeven heeft als losgeld voor velen, en die nu
met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wegzending en zegen:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
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Slotlied: UW GENADE BRACHT ONS SAMEN
Uw genade bracht ons samen,
maar nu gaan wij uit elkaar
naar de wereld van hierbuiten;
goede Vader, volg ons daar.
Volg ons met uw trouwe liefde,
en laat ons toch nooit alleen.
0, wees overal aanwezig
in de wereld om ons heen;
zegen ons en al de onzen,
in ons dagelijks bestaan,
en zie heel ons doen en laten,
als een goede Vader aan,
als een goede Vader aan.
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