Woensdag 05 augustus 2020 :
Achttiende week door het jaar.
Thema: Vasthoudend.

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.
In het evangelie van vandaag wist de vrouw heel goed wat
ze wilde: een gelukkig leven voor haar kind, haar liefste
dochtertje. Dat het kleine meisje niet langer gekweld door
het leven zou moeten gaan. Ze wist als moeder wat ze
wilde en ze hield vol. Vastberaden als ze was, liet ze zich
door niemand tegenhouden. En ze kreeg haar zin, ook
omdat ze zich niet uit het veld liet slaan. De ontmoeting
met Jezus moest en zou haar leven en dat van haar
dochtertje beslissend veranderen. Het kostte haar moeite,
maar het gebeurde wel ! Wat een voorbeeld van gelovig
vertrouwen ! Bidden wij vanuit ons Godsvertrouwen om
vergeving en verzoening.
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Naar U gaat mijn verlangen, Heer, op U vertrouw ik, stel
mij niet teleur. Heer, ontferm U over ons.
Leer mij uw wegen kennen, maak mij vertrouwd met uw
paden. Christus, ontferm U over ons.
Heer, vergeet wat ik verkeerd deed en denk in liefde aan
mij.
Heer, ontferm U over ons.
Openingsgebed:
God, het gaat U ter harte dat mensen gered worden,
voor eeuwig blijft Gij trouw aan uw volk.
Vol verlangen komen wij tot U. Zie ons aan, zo bidden wij,
en geef ons nieuwe vastberadenheid
op onze zoektocht naar het echte leven.
Wil onder ons aanwezig zijn in taal en teken, nu en altijd,
door Jezus Christus, onze Heer, die met U leeft in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing : uit de profeet Jeremia 31,1-7
Mijn liefde voor u duurt eeuwig.
Zo spreekt de Heer:
“In die tijd zal Ik de God zijn van alle stammen van Israël
en zij zullen mijn volk zijn.”
Dit zegt de Heer:
“Het volk dat ontkwam aan het zwaard, vond genade in de
woestijn. Aan Israël, op zoek naar rust,
is de Heer reeds van verre verschenen.
Mijn liefde voor u duurt eeuwig, Ik blijf u altijd trouw.
Israël, ik richt u weer op.
Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn
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en gaan vrolijk ten dans.
Weer legt ge wijngaarden aan op de bergen van Samaria;
en die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
De dag breekt aan dat de wachters
in het gebergte van Efraïm roepen:
Kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer, onze God.”
Want dit zegt de Heer:
“Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser der
volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden:
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan wat van Israël nog rest.”
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: ZINGT GOD DE HEER
Zingt God de Heer,
De almachtige Koning ter ere;
Hij zal zijn volk als een herder
in liefde regeren.
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig
ons leidt alle dagen;
die ons op adelaarswieken
ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
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Dank aan de herder, die zorgzaam
en wijs ons wil leiden;
die ons gezondheid geeft,
vriendschap en gunstige tijden;
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs.
Vrouw, ge hebt een groot geloof!
In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik trad een Kananese vrouw uit dat
gebied naar voren, luid roepend:
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David!
Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen
wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek:
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde:
“Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij!”
Hij gaf haar ten antwoord: “Het is niet goed het brood, dat
voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.”
“Wel waar Heer – sprak zij –
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want de honden eten immers toch ook de kruimels,
die van de tafel van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar: “Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Preek:
Voorbede:
Eeuwige God, Zoals de Kananese vrouw zich in haar nood
tot uw Zoon richtte,
zo komen wij nu tot U met alles wat ons bezighoudt.
Vol vertrouwen dat Gij naar ons hoort, bidden wij:
•
Voor mensen die een toonbeeld zijn van
vastberadenheid, die weten wat ze willen en vasthouden
aan hun droom; dat zij in hun levenshouding anderen
mogen inspireren. Laat ons bidden.
•
Voor mensen die moeite hebben zich aan U toe te
vertrouwen; dat zij weten gedragen te worden in dit leven
en dat zij gesterkt en bemoedigd mogen worden.
Laat ons bidden.
•
Voor mensen die verdwalen in de doolhof van het
leven, die de wanhoop nabij zijn en geen toekomst meer
zien; dat zij anderen mogen ontmoeten die hen bij de
hand nemen. Laat ons bidden.
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Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap…
God,
Laat het gebed dat wij tot U richten
ook in onszelf een verandering teweegbrengen.
Geef dat het bidden ons maakt tot de nieuwe mens die U
voor ogen staat. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze
Heer, in tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafellied: 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.
Hij die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.

7

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.
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
God van alle eeuwigheid, brood en wijn hebben we op
tafel geplaatst, gaven die ons herinneren aan Jezus, uw
Zoon.
Neem ze van ons aan, zo bidden wij, en bemoedig ons om
vastberaden Hem te volgen, die ons voorgaat op de weg
van geloof en vertrouwen.
Dat vragen wij U voor vandaag en al onze dagen. Amen.
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Prefatie 8
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
door Christus onze Heer.
Al. Gij hebt gewild dat wij in Hem
genezen werden en herschapen;
genade op genade hebt Gij ons gegeven,
en van zijn overvloed ons uitgedeeld.
V. Rechtens aan U gelijk
heeft Hij zichzelf ontledigd,
heeft Hij zijn levenskracht, zijn Bloed gegeven,
en zo, al wat bestaat,
met U verzoend.
Al. Hij is verheven boven alle machten
en nu, voor allen die zijn woord volbrengen,
werd Hij de oorsprong en de bron
van een onvergankelijk geluk.
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V. Daarom met alle engelen, machten en krachten,
Met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde: Al.: Heilig,
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 2
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.
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 uit, want dit is de beker van het nieuwe
10

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.
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.
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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.
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
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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.
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
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♫ Communielied: MET GROTE EN KLEINE ZORGEN
Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staat naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.
Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind'ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.
Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken
dat U in alle mensen,
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind'ren ziet.
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Slotgebed:
God, Gij die liefde zijt en vrede brengt,
wij danken U voor de gemeenschap rond uw Woord
en rond de tekenen van brood en wijn.
Zo laat Gij ons aan den lijve ervaren
dat vastberadenheid in het geloof ons tot zegen strekt.
Blijf ons nabij met uw kracht op de wegen die wij gaan.
Gezegend zijt Gij, bron van ons bestaan, door Jezus
Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Slotlied: 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.:

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.

K.:
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,of moeten wij een
ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
A.:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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K.:

A.:

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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