Woensdag 8 juli 2020
Veertiende week door het jaar
HET THEMA: Apostel zijn

(groen)

OPENINGSLIED. WIJ ZOEKEN U

(Kerkbundel blz. 131)

Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan.
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
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Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan lijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
Begroeting/Welkomstwoord.
INLEIDING:
In de evangelie van vandaag horen we Jezus zijn
leerlingen bij zich roepen. Hij gaf hun de macht om
onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke
kwaal te genezen. Het woord 'apostel' komt van een
Grieks werkwoord dat 'zenden' betekent. Apostel zijn,
dat is gezonden zijn. Jezus roept zijn leerlingen samen en
zendt hen uit om te genezen en het rijk van God aan te
kondigen. Dat rijk is daar waar gerechtigheid wordt
gedaan en barmhartigheid wordt betoond, waar het
verbond tussen mens en God is hersteld. Ook wij worden
gezonden om aan dit rijk onze bijdrage te leveren.
Ook is vandaag de herdenken van Kenneth Eugenio
Martina. Uit de diepten roepen we tot u, Heer; Heer,
hoor onze stem! O, luister goed naar de stem van onze
smeekbeden. Als u, o Heer, onze schuld zou moeten
merken; Heer, wie zal het overleven? Maar bij u wordt
vergeving gevonden; hiervoor vereren wij u.
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Van Kenneth werd op 24 juni 2020 in Schiedam afscheid
genomen. Maar zijn familieleden zijn vandaag naar deze
kerk gekomen samen met de hele kerk om voor zijn ziel
te bidden, dat God hem zijn zonden en menselijke fouten
zou vergeven en hem in zijn hemelse koninkrijk en
heerlijkheid zou ontvangen. Eeuwige rust schenk hem, o
Heer, en laat uw eeuwig licht op hem schijnen. Moge hij
in perfecte vrede rusten, Amen.
Schuldbelijdenis:
Wijs mij, Heer, uw wegen, help me ze te volgen ten einde
toe. HEER, ONTFERM U.
HEER, ONTFERM U.
Leer mij uw waarheid en ik zal haar eerbiedigen met
heel mijn hart. CHRISTUS, ONTFERM U.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Richt mijn hart op wat U zegt, want ik heb diep ontzag
voor U. HEER, ONTFERM U.
HEER, ONTFERM U.
Gebed:
Enige, onze God, in dit uur keren we ons tot U om ons te
laten begeesteren, zodat we onze opdracht in deze tijd
met volle inzet kunnen uitvoeren. Spreek daartoe tot ons
uw Woord, dat richting geeft aan ons bestaan. Wij
vragen het U omwille van Jezus, die ons heeft gezonden
in uw Naam om uw rijk naderbij te brengen, dat duren
zal in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Eerste lezing: uit de profeet Hosea 10,1-3.7-8.12
Israël was een weelderige wijnstok, die volop vruchten
voortbracht. Maar hoe meer vrucht de wijnstok droeg,
hoe meer er op de altaren kwam; en hoe rijker het land,
hoe rijker versierd de gewijde stenen. Zo bedrieglijk is
dat volk! Nu zal het ervoor boeten: de HEER breekt hun
altaren af, hun gewijde stenen verbrijzelt hij. Dan zullen
ze zeggen: 'Wij missen een koning!' Maar wat zou een
koning nog voor ons kunnen doen: wij hadden toch nooit
ontzag voor de HEER? Nu al wordt afgerekend met
Samaria en zijn koning; ze zijn als wrakhout op de golven.
De offerhoogten worden verwoest, die plaatsen van
verderf, tekens van Israëls zonde; dorens en distels zullen
hun altaren overwoekeren. Dan roepen ze de bergen
toe: 'Bedek ons!' en de heuvels: 'Val op ons neer!' Zaai
rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land! Het
is tijd om de HEER te smeken, dat hij nadert met de
regen van zijn goedheid.
Woord van de Heer. Wij danken God
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 10,1-7
Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de
macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte
en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de
twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd
wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van
Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en
Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus,
de zoon van AIfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon
Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren.
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Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende
instructies: `Sla niet de weg naar de heidenen in en
bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar
de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg
en verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij."
Woord van de Heer. Wij danken God

Homilie:
Voorbede
Enige, onze God, U zoeken wij, naar uw koninkrijk
verlangen wij. Hoor dan ons bidden:
voor allen die weifelend door het leven gaan en zich niet
aan U durven toevertrouwen;
zend mensen om hen te leiden. Laat ons bidden
A.Heer onze God wij bidden u verhoor ons
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voor allen die uitzien naar gerechtigheid en vrede en
zich afvragen hoelang het nog duurt; zend mensen om
hen te bemoedigen. Laat ons bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
voor allen die zoals wij zijn geroepen en gezonden om
uw rijk in deze tijd naderbij te brengen; zend uw Geest
om ons te sterken. Laat ons bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Laten we bidden voor Kenneth Eugenio Martina, tot onze
Heer Jezus Christus die heeft gezegd: 'Ik ben de opstanding en
het leven; wie in mij gelooft, ook al sterft hij, zal hij toch leven,
en wie in mij leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. 'We
roepen u op om Kenneth naar de hemel te brengen. Laat ons
bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Wij gevoed door het heilige voedsel van uw eigen lichaam en
bloed bidden u om Kenneth naar het banket van uw koninkrijk
te brengen. Sta toe dat wij die om hem rouwen getroost
worden door geloof en gesterkt door de hoop op eeuwig
leven. Laat ons bidden
A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons
God, U kent al wat leeft in de stilte van ons hart. Wend U
niet van ons af, maar wees ons steeds nabij op onze weg
door het leven, vandaag en in eeuwigheid. Amen.
Dienst van de Tafel:
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DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT ALS Het brood en de
wijn worden naar het altaar gebracht

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
Enige, onze God, op de avond voor zijn lijden en dood
heeft Jezus zijn leerlingen gezonden met de opdracht te
doen zoals Hij: hun leven te breken en te delen.
Aanvaard deze gaven van brood en wijn als teken van
onze wil te doen waartoe we zijn gezonden:
gerechtigheid en vrede dichterbij brengen, vandaag en
tot in lengte van dagen. Amen.
PREFATIE :
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.
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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. Gij
hebt gewild dat wij in Hem genezen werden en herschapen;
genade op genade hebt Gij ons gegeven, en van zijn
overvloed ons uitgedeeld. Rechtens aan U gelijk heeft Hij
zichzelf ontledigd, heeft Hij zijn levenskracht, zijn Bloed
gegeven, en zo, al wat bestaat, met U verzoend. 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. 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:
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 III-b
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.
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(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
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.
A. 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
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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.
(Samen) 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. 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.
(Samen) 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.
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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.
(Samen) 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.
A. 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 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.
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A. Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wenst 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
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.
DE COMMUNIE WORDT UITGEREIKT
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HET LIEDJE NA DE COMMUNIE: Als Gij Naar De Woorden
Luistert (Kerkbundel blz. 71)
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.
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
SLOTGEBED
Enige, onze God, wij danken U voor uw Woord dat
inspireert en voor uw gaven die ons hebben gesterkt. Laat
uw Geest op ons rusten en maak ons tot uw apostelen.
Dat vragen we U omwille van Jezus in wie U ons nabij
bent gekomen en die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
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SLOTLIED: IN VUUR EN VLAM (kerk bundel blz. 99)
Wie leeft verloren in de tijd
raakt aan de haast zijn leven kwijt,
hij gaat zijn weg met ogen dicht
en ziet geen spoor, geen schijn van licht;
maar als zo’n blinde ziende wordt,
dan komt hij oog en oor te kort,
hij vindt zichtzelf, de dag breekt aan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
Maar soms zijn mensen levend dood,
want hun bestaan is ademnood,
ze leven roekeloos en snel
en zetten hart en hoofd op ’t spel;
maar als zo’n mens geduldig wacht,
dan voelt hij hoe een ander zacht
zijn armen om hem heen wil slaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
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Wanneer een mens maar verder wil,
hij jaagt maar door en staat niet stil
op weg naar geld en klatergoud,
zo’n mens verslijt, wordt ziende oud;
maar als hij knielt en biddend rust,
zal God hem wekken doelbewust.
hij haalt hem uit zijn droom vandaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
Wie vastgeroest en uitgedoofd
alleen nog in vandaag gelooft,
wie nooit eens over bergen ziet,
wordt moe en sterven zal zijn lied;
maar als in harten heimwee brandt
naar nieuwe tijd en blijer land,
dan breken mensen op en gaan,
men komt in vuur en vlam te staan.
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