Woensdag 3 november 2021
Eenendertigste week door het jaar –
Heilige Hubertus, bisschop
Thema: Leerling van Jezus.
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Openingslied: Als wij
mensenkinderen ( 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 één 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.
Inleiding na de begroeting.
Vandaag gedenken we de heilige Hubertus. Hij
leefde eind zevende, begin achtste eeuw. Hij
verkondigde het evangelie in Brabant en de
Ardennen en was bisschop van Maastricht-Tongeren
en later van Luik. Over hem gaat het verhaal dat hij
op Goede Vrijdag ging jagen, wat op die dag
verboden was, en een hert achtervolgde, dat op het
moment dat hij het wilde neerschieten, een kruis
tussen zijn gewei droeg. Terstond bekeerde
Hubertus zich.
Over het kruis horen we vandaag ook in het
evangelie: 'Wie niet zijn kruis draagt en Mij op mijn
weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.' Wat het
volgen van Jezus betekent, weten we van tevoren
niet, maar het houdt zeker in dat we bereid moeten
zijn alles op te geven wat we bezitten. En het vraagt
ook realisme en een juist inschattingsvermogen.
Leerling van Jezus zijn is dus een serieuze zaak, een
kwestie van levensbelang!
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In zoverre wij ons als het ware voor de goddelijke
Jager verborgen gehouden hebben, willen wij onze
schuld belijden.
Heer, hoor mij als ik spreek,
luister als ik roep om hulp.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Door uw genade mag ik binnengaan in uw huis.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS
Leid mij met uw rechtvaardigheid,
baan mij een weg naar U toe.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Openingsgebed:
Sterke en getrouwe God,
U hebt aan de mens de gave gegeven
om in het leven te onderscheiden
wat nodig is en goed en recht.
Wij bidden U: schenk ons uw heilige Geest
en maak ons open voor uw Woord.
Geef dat wij trouwe volgelingen worden van Jezus,
zoals de heilige Hubertus dat ook geweest is.
Dat vragen we U voor vandaag en al onze dagen.
Amen.
Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan de
christenen van Rome 13,8-10
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Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want
wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet
vervuld. Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen
moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van
een ander is' - deze en alle andere geboden
worden samengevat in deze ene uitspraak:
`Heb uw naaste lief als uzelf.'
De liefde berokkent uw naaste geen kwaad,
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: TOT U BEN IK GEZONDEN...
Hij ging van stad tot stad,
Hij sprak: "tot u ben ik gezonden."
Voor zieken en gewonden had Hij een woord,
een onderdak.
Refrein:
Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.
Hij gaf aan blinden het gezicht.
De nacht heeft Hij verdreven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. refr.
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Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis." refr.
En al wie Jezus' naam belijdt,
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. refr.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas
14,25-33
Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee.
Hij wendde zich tot hen en zei:
`Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en
moeder en vrouw en kinderen en broers en
zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn
leerling zijn.
Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt,
kan niet mijn leerling zijn.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat
niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij
wel genoeg heeft voor de bouw?
Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw
niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem
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uitlachen en zeggen: "Die man begon te bouwen,
maar het karwei afmaken kon hij niet."
En welke koning die eropuit trekt om met een
andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij
zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend
man kan optrekken tegen iemand
die met twintigduizend man tegen hem oprukt?
Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de
troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn,
een gezant om naar de voorwaarden voor vrede
te vragen.
Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van
al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Preek:
Voorbede:
Onvergelijkelijke God,
uw Zoon Jezus heeft met zijn leven laten zien hoe
goed het is wanneer mensen elkaar niets anders
schuldig zijn dan de liefde. In zijn naam richten wij
ons tot U en bidden:
voor alle christenen die om hun geloof
worden beproefd,
die worden veracht, achtergesteld of vervolgd;
bewaar en steun hen als kinderen van U...
•
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voor alle mensen die belangrijke
posities bekleden, die beleid maken en
beslissingen nemen met gevolgen voor de
toekomst; schenk hun wijsheid, inzicht en
verantwoordelijkheidsgevoel...
•

voor alle gelovigen in parochies en
gemeenten, die zich inzetten voor diaconale,
missionaire en pastorale taken;
maak hen tot ware leerlingen van uw Zoon...
•

God, wij willen Jezus volgen
waar we gaan en waar Hij roept.
Hoor en verhoor onze gebeden
en geef dat we dapper vasthouden
aan wat Hij ons heeft voorgeleefd.
Dat vragen wij U door Jezus Messias,
die uw Zoon en onze broeder is voor altijd. Amen.
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.
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Dan is God in mensen tastbaar,
wordt de vrede onvoorstelbaar
en komt geluk niet in gevaar.
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.
Gebed over de gaven
Liefdevolle God,
uw Zoon Jezus is tot ons gekomen
en roept ons op om Hem te volgen.
Nu staan wij hier voor U
met dit brood en deze beker,
en bidden: neem deze gaven aan
als het teken dat wij zijn leerlingen willen zijn.
Help ons om alles achter ons te laten
wat ons weerhoudt te kiezen voor Hem.
Dat vragen wij U voor vandaag
en al onze dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.
Prefatie
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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. 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.
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad
dat Gij ons een verlosser hebt gezonden,
in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde.
Want Gij wilt in ons beminnen
wat U welgevallig is in uw Zoon:
door zijn gehoorzaamheid
staan wij weer open voor uw gaven
die wij verloren hadden
door de zonde van ongehoorzaamheid. Daarom
verkondigen, met alle engelen en heiligen,
ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde:
Al.: Heilig,
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 2
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Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw
schepping moet U wel prijzen, want door Jezus
Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend
en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd
blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle
naties en rassen en talen; want van oost tot west
moet door een zuivere offergave hulde worden
gebracht aan uw Naam.
Samen: Wij hebben deze gaven dan ook hier
gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle
ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw
Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens
woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij
brood en sprak daarover het dankgebed om uw
Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf
het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet
hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat
voor u gegeven wordt.
Z
o nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf
hem aan zijn leerlingen en zei:
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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.
♫Als wij dan eten van dit brood en drinken uit
deze beker, verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en
sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en
zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol
verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden
U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en
heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op
het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in
herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden
verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam et
Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men
ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en
één geest.
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Samen: Moge Hij ons maken tot een blijvende
offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel
verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;
samen met uw apostelen en martelaren, en met
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons
bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle
mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat
ons in handen is gegeven opdat wij met U worden
verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in
liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus,
onze paus, en Johannes, onze bisschop, met alle
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige
volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de
wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, en
waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw
barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Samen: Laat onze overleden broeders en zusters,
ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn
heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen
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voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,
door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles
wat goed is aan deze wereld.
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.
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
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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.
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.
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: U DIE MIJ KENT
U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die ik moet zijn.
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U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn,
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.
Slotgebed:
God van al wat bestaat,
uw Woord is onze kracht,
uw Brood is onze sterkte.
Geef ons de moed, zo bidden wij,
om de navolging van Jezus waar te maken
in ons leven van alledag,
in onze liefde voor de mensen.
Dat vragen we U door Hem, Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer voor altijd. Amen.
Slotlied: GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE (b)
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zolang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
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en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
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