Woensdag 4 november 2020
Eenendertigste week door het jaar Heilige Carolus Borromeüs, bisschop wit

Leerling van Jezus

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer
Jezus Christus.
En met uw geest.
OPENINGSLIeD: EEN MENS TE ZIJN OP AARDE
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
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Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
INLEIDING
Wat houdt christen zijn eigenlijk in? Wat wordt er meer van
ons gevraagd dan Jezus volgen en zijn leerling willen zijn?
Vandaag horen we dat Jezus veel van zijn volgelingen vraagt,
heel veel. Om leerling te zijn moet je bereid zijn alles op te
geven wat je bezit. Het vraagt ook realisme en een juist
inschattingsvermogen. Iemand die het aangedurfd heeft om
alles op te geven - rijkdom, aanzien, bezit - was de heilige die
we vandaag gedenken: Carolus Borromeüs. Hij leefde in de
zestiende eeuw in Noord-Italië. Hij heeft veel betekend voor
de hervorming van de kerk in die tijd. Als bisschop van Milaan
was hij een ware herder voor de mensen, zeker toen daar de
pest uitbrak en er hongersnood heerste. Met zijn inzet voor
catechese en diaconie is hij ook in onze dagen nog altijd een
inspirerend voorbeeld.
GEBED OM VERGEVING:
Sta op, Heer, hef uw machtige hand, vergeet de nederigen
toch niet. HEER, ONTFERM U.
Zie en peil alle leed en verdriet en weeg het op uw hand.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Luister naar wat de arme verlangt, schenk hem weer moed
en verhoor hem. HEER, ONTFERM U.
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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 meer dan wij onszelf kennen.
U weet hoe vast wij kunnen zitten aan aardse bezittingen,
aan macht en aanzien. Wij bidden U: maak ons vrij van alles
wat ons bindt, van zoveel dingen die ons afhouden van U.
Schenk ons de kracht van uw heilige Geest en open ons voor
uw Woord dat leven geeft. Dat vragen wij U als leerlingen
van Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder en Heer. Amen.
Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan de christenen van
Filippi 2,12-18
Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam
geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet
bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in
diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen
als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem
behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat
u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van
God te midden van een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd
daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op
de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets
heb ingespannen en afgemat. Ook al zou mijn bloed als een
offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt
door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde,
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samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met
mij. Woord van de Heer.....Wij danken God
TUSSENLIED: GROOT IS DE GOD
Groot is de God, die vol verwachting
mensen zijn aarde toevertrouwt.
Groot is de God, die oppermachtig
zo op de kleine mensen bouwt.
Groot is de mens die doet wat God noemt:
wie voor zijn schepping zorgt
leeft als een ware vorst.
God stelt zijn eer in onze hoogheid,
alles legt Hij in onze hand.
Zijn naam moet luisterrijk en groot zijn
in wat de mens als koning kan.
Wie zich ontfermt, Gods werk beschermt,
wie goede herder is,
komt stralend aan het licht.
Wat doet de mens in den beginne:
Adam geeft aan het dier een naam.
Hij wil zich aan Gods wereld binden,
hij brengt de lieve vrede aan.
Laten ook wij een herder zijn,
de wereld is in nood,
God stelt op ons zijn hoop.

5

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 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
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HOMILIE:
VOORBEDE: Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Liefdevolle God, zie naar ons om, mensen die zo moeilijk
afstand kunnen nemen van alles wat zij hebben vergaard,
en hoor naar wat wij U bidden:
voor alle gelovigen die om hun geloof worden beproefd,
als minderheid slechts geduld, veracht, gediscrimineerd;
bewaar en steun hen als kinderen van U...Laat ons
bidden...
voor alle gelovigen in parochies en gemeenten, die bereid
zijn tot elk goed werk voor U en voor de mensen;
verwezenlijk in hen uw koninkrijk... Laat ons bidden...
voor alle gelovigen die uw Zoon proberen na te volgen,
dikwijls met vallen en opstaan, maar toch steeds
volhardend; bewaar in hen uw Woord dat leven geeft...
Laat ons bidden...
God, onze Vader, wij willen Jezus' leerling zijn. Hem volgen
waar we ook gaan en waar Hij ons ook roept. Hoor onze
gebeden en geef dat we dapper vasthouden aan wat Hij ons
heeft voorgeleefd. Dat vragen wij U op voorspraak van de
heilige Carolus Borromeüs en door uw Zoon, die onze
broeder en Heer is voor altijd. Amen.
DIENST VAN DE TAFEL:
7

De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn worden
naar het altaar gebracht
TAFELLIED: 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. REFREIN:
En alwie Jezus' naam belijdt,
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. REFREIN:
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige vader.
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:
Trouwe God, uw Zoon Jezus is tot ons gekomen en roept
ons om Hem te volgen en zijn kruis te dragen. Wij bidden U:
neem deze gaven aan, brood en wijn, als teken dat wij zijn
leerlingen willen zijn. Aanvaard onze bereidheid, onze
goede wil, en maak ons één met Hem, Jezus Messias, die
uw Zoon en onze broeder en Heer is in eeuwigheid. Amen.
PREFATIE:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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.
Want door het wonderbaar getuigenis van uw
heiligen schenkt Gij aan uw Kerk voortdurend
nieuwe levenskracht en geeft Gij ons een
overtuigend bewijs van uw liefde.
Maar ook voltrekt Gij aan ons het werk van de
verlossing door hun voorbeeld dat ons aanspoort
en door hun voorspraak die ons blijvend bij U
aanbeveelt. Daarom verkondigen, met alle engelen en
heiligen, ook wij uw heerlijkheid, en zingen vol vreugde:
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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
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.
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.
Zo 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: Neemt deze beker en drinkt hier allen
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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 en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam
en één geest.
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
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gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk,
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen
met uw dienaar N., onze paus, en N., 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. 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 voor altijd te
mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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
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 vergeef ons
onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos
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ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS:
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
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek
slechts een woord en ik zal gezond worden.
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Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot het
eeuwig leven, Amen.
DE COMMUNIE WORDT UITGEREIKT:
COMMUNIELIED: GOD VAN ALLE MENSEN
God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom
God kom in ons midden, kom Jezus kom.
Heer die door uw leven ’t lijden overwon
Wil de vreugde geven, die met Uw dood begon.
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht
SLOTGEBED:
Goede God, wij danken U voor uw Woord dat leven geeft
en voor het delen in de maaltijd van uw Zoon. Zo weten wij
ons verbonden met U en met elkaar. Nu wij van hier gaan,
bidden wij U: schenk ons de gaven van uw Geest, wijsheid
en inzicht, liefde en geduld, opdat wij kunnen
onderscheiden wat geboden is als wij werkelijk uw Zoon
Jezus willen volgen. Hij die onze broeder en Heer is, voor
eeuwig en altijd. Amen.
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ZEGENBEDE:
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
SLOTLIED: DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN
Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen,
warme zon en vriendelijke maan.
U hebt alles welgedaan.
Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.
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Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.
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