Woensdag 6 oktober 2021
Zevenentwintigste week door het jaar

groen

Thema: Een genadige en liefdevolle God

Openingslied: Eert God, die onze Vader is
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn;
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.

Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
Een God die omziet naar de mensen, die niet hoog en
droog in zijn hemel zit, maar bekommerd is om het werk
van zijn handen. God heeft zich met ons verbonden. Jezus
leert zelfs dat we God Vader mogen noemen. Zo wil Hij
voor ons zijn: als de Vader die ons in het leven heeft
geroepen en die blijft omzien naar zijn kinderen. Daarom
kunnen we bij God alles neerleggen wat ons bezighoudt:
onze zorgen en onze vreugden. Elke dag weer mogen we
Hem vragen om levenskracht en bemoediging, om een
nieuw begin. Niet tevergeefs zullen we dat vragen, want
Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw.
U roep ik aan, Heer, houd U niet doof. Hoor mijn gebed
als ik U roep om hulp. HEER, ONTFERM U.
Zie mij niet aan voor kwaadwillend, voor iemand die
opzettelijk onrecht doet. CHRISTUS, ONTFERM U.
Red mij en alien die U toebehoren, wees onze herder
voor altijd en eeuwig. HEER, ONTFERM U.
Gebed
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Liefdevolle God,
U hebt ons tot leven geroepen,
wij mogen U Vader noemen
en weten dat U zich over ons ontfermt.
Daarom vragen wij U: zie ons aan, uw kinderen,
en versta al wat er leeft in ons hart.
Bewaar geloof en vertrouwen in ons,
zodat wij uw wil volbrengen, deze dag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: uit het boek Jona 4,1-11
Jona bad tot de HEER: 'Ach HEER, heb ik het niet gezegd
toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis
vluchten.
lk wist het wel: u bent een God die genadig is en
liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat
ik zo verder moet leven.'
Maar de HEER zei: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent?'
Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant
van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om
in de schaduw of te wachten, wat er met de stad zou
gebeuren.
Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten
om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn
ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant.
Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag,
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liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij
verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een
verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde
zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen.
Hij bad om te mogen sterven: 'Ik ben liever dood dan dat
ik zo verder moet leven.'
Maar God zei tegen Jona: 'Is het terecht dat je zo kwaad
bent over die plant?' Jona antwoordde: 'Ik ben
verschrikkelijk kwaad, en terecht!'
Toen zei de HEER: 'Als jij al verdriet hebt om die
wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt
hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant
die in een nacht opkwam en in een nacht verging,
zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote
stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen
wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens
kennen, en dan nog al die dieren?'
Tussenzang: Als gij naar de woorden luistert
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
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Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
Evangelie volgens Lucas 11,1-4
Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed
beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem:
`Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn
leerlingen geleerd heeft.'
Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan:
"Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw
koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij
nodig hebben. Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig
is. En breng ons niet in beproeving."'
Voorbede God,
in Jezus, uw Zoon, bent U tot ons gekomen, en door Hem
komen wij tot U. Wij bidden U:
•

voor kinderen die moeten opgroeien zonder
vader of moeder; dat er anderen zijn op wiens goede
zorgen zij mogen rekenen, dat zij vol liefde en vertrouwen
naar zichzelf en anderen leren kijken...
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•

voor wie vervreemd zijn geraakt van hun
geloof en de weg naar U niet meer kennen;
dat zij bewaard blijven voor oppervlakkigheid en de waan
van de dag, dat hun zoeken naar zin en betekenis niet
zonder resultaat mag zijn. Laat ons bidden...
•

voor mensen die angstig leven,
voor wie voortdurend denken dat ze tekortschieten;
dat zij mogen ervaren hoezeer zij door anderen
gewaardeerd worden, dat zij met liefde worden vervuld
en vrede vinden in zichzelf. Laat ons bidden...
Goede God,
zo bidden wij U omwille van al uw mensen.
Wees genadig en barmhartig en daag ons uit
om ons steeds weer opnieuw op U te richten
en in liefde om te zien naar elkaar.
Dat vragen wij U door Hem, die ons tot U heeft leren
bidden: Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Tafellied: Eet van het brood
mel. Zomaar een dak
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Gebed over de gaven
Genadige God,
uw Zoon leerde ons dat wij U Vader mogen noemen,
Hij gaf zichzelf om ons met U te verzoenen.
Nu staan wij hier rond uw altaar met brood en wijn
als teken van onze dank om Hem.
Mogen deze gaven ons telkens weer met U verbinden
en ons voeden met levenskracht en levenszin.
Dat vragen wij U voor vandaag en al onze dagen. Amen.
Prefatie:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
7

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
God, bron van inspiratie voor veel mensen,
voor uw profeten, voor Jezus, die een leven heeft geleefd,
waarin Hij getuigde van U, God, waarin Hij vóórleefde
hoe mensen hun kind van God zijn kunnen beleven.
Jezus is gegaan tot het uiterste.
Uit liefde voor ons heeft Jezus zich gegeven als brood uit de
hemel, als voedsel, dat ons open stelt voor U
en ons nieuwe moed geeft.
Wij zijn dankbaar, dat wij mogen eten van dit brood, dat
uit de hemel is neergedaald, waardoor wij
eeuwig leven vóór ons hebben.
Jezus is trouw gebleven in zijn liefde voor ons
ook toen dat zijn dood betekende.
Wij zijn dankbaar, dat Zijn liefde voor ons de mensheid
duidelijk maakt, dat ook U, God, trouw bent in Uw liefde.
Uit dankbaarheid kind van zo’n God van liefde te mogen
zijn, zeggen wij: Heilig, heilig, heilig.….
Eucharistisch gebed V:
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.
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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 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,
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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.
A: Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
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.
Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
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Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus.,
aan onze bisschop Johannes., 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:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
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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.
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Vredesgebed:
God van leven,
Uw liefde voor de mensheid is groot.
De aanwezigheid onder ons van profeten en vooral van
Jezus heeft dat bewezen. Vader God, U zou het liefst Uw
kinderen gelukkig willen zien,
dat alle mensen U met Jezus Vader zouden noemen.
U zou hen graag liefde zien uitstralen,
liefde voor U, liefde voor zichzelf en voor
de mensen, hun broeders en zusters, om hen heen.
Laat daarom mensen de liefde ontdekken.
Laat mensen verder ontdekken,
dat geloof in U het mogelijk maakt
de werkelijkheid bespreekbaar te maken.
Wanneer die werkelijkheid bespreekbaar wordt,
help ons dan, God, eraan te werken dat er vrede komt,
vrede om ons heen,
vrede in de wereld,
vrede in ons eigen hart en
in de harten van alle mensen.
Moge Jezus U allen
die vrede geven, hier en nu.
Lam Gods:
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Uitnodiging tot communie:
“Ik ben het brood dat
uit de hemel is neergedaald”, zei Jezus.
Hij gaf zichzelf als voedsel voor ons.
Hij geeft zichzelf om één met ons te zijn
om met ons de levensweg te gaan.
Gelukkig daarom wij,m dat wij mogen deelnemen
aan deze maaltijd, want zie…..
Communielied: Heel de aarde jubelt en juicht
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia,
alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. refr.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. refr.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr.
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Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. refr.
Slotgebed
Trouwe God,
gesterkt door uw Woord en uw Brood
vervolgen wij onze weg in deze wereld.
Wij bidden U: ga met ons mee,
zie als een goede Vader op ons toe
en help ons te doen wat U van ons vraagt:
verbondenheid bewerken en recht en vrede.
Laat zo uw koninkrijk komen, eens en voorgoed,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Zegenbede:
Het uitvoeren van
de missie van God kan tegenvallen.
We weten ook, dat U er dan bent.
Wij hebben bovendien bevestigd gekregen
dat Jezus brood is uit de hemel
en dat wie van dit brood eet,
zal leven in eeuwigheid.
Moge deze boodschappen ons sterken
op onze levensweg en
moge Gods zegen dit bevestigen
als Vader, ….
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Slotlied: Wij groeten u, o koningin
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U Moeder vol van teed're min, o Maria:
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina.
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria. refr.
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr.
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr.

16

