Woensdag 09 juni 2021 :
Thema: Jezus heelt ons bestaan.

Openingslied: CHRISTUS DIE VERREZEN IS..
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen;
’t maal van zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
Refrein: Broeders, vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij,
brak de donk're dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij '
Adams dood verslagen. Refrein

Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven;
maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. Refrein
Inleiding na de begroeting.
Het menselijk leven is een gebroken bestaan. Natuurlijk,
soms lijkt ons leven heel wat. Dan zijn we gelukkig en
succesvol, maar hoezeer dreigen ook altijd ongeluk,
tegenslag, ziekte, en lopen we aan tegen falen en
teleurstelling. Ons geluk is kwetsbaar en broos. Toch mogen
we geloven dat er toekomst is en dat het eraan komt: Gods
koninkrijk van gerechtigheid. In het zoeken naar dat
koninkrijk, de vervulling van ons bestaan, is Jezus ons
voorgegaan. In Hem komt ons gebroken bestaan tot
eenheid en heelheid. Bidden wij vanuit ons
Godsvertrouwen om vergeving en verzoening.
Wees mij genadig, Heer,
bij U weet ik mij geborgen.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Kom mij vanuit uw hemel tegemoet
met uw hulp en met uw redding.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS
Op U vertrouw ik, Heer, op U vertrouw ik,
mijn hart weet zich bij U gerust.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Openingsgebed:
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Goede God,
alles wat U voor ogen staat —
we mogen het lezen in Wet en Profeten
en ernaar leven zoals U het wilt.
Doordring ons met uw genezende liefde
en bevrijd ons en allen die U zoeken
van het gevoel van onmacht en onvrede,
van innerlijke twijfel en verscheurdheid.
Maak ons heel in Hem, die één is met U:
Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft,
nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing: uit de tweede brief van Paulus aan de
christenen van Korinthe 3,4-11
Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover
God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam
zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen;
onze bekwaamheid danken we aan God.
Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond
te dienen: niet het verbond van een geschreven wet,
maar dat van zijn Geest.
Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen
werd gegrift, al met zo veel luister verscheen dat het
volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de
stralende glans op zijn gezicht — een glans die verdween
—,zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister
hebben?
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Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is
bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
De luister van toen is niets in vergelijking met de
overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt
al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: 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;
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want dan alleen is God hier zelf aanwezig,
is Christus in ons midden.
Al.: Refrein.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 5,17-19
Jezus sprak tot zijn leerlingen en de menigte:
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten
af te schaffen.
Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot
vervulling te brengen.
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan,
blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat
alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de
kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert
datzelfde te doen,
zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk
van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan
anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog
aanzien staan.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Preek:
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Voorbede:
God, U rust ons toe om te leven naar uw verbond,
U roept ons op tot een heel en heilig bestaan.
Wij bidden U:
•

voor mensen die oprecht naar
liefde en vrede zoeken, maar in twijfel en
tweestrijd moeten leven; sta hen bij, maak
hen heel…
•

voor mensen die gedreven worden door
begeerten en obsessies, mensen die verslaafd zijn en
zichzelf verloren hebben; help hen, genees hen...
•

voor mensen die zich gevangen
geven aan letter en wet, die leven vanuit angst
en starheid; bevrijd hen, schenk hun vrede...
God,
U hebt uw wet in ons hart gelegd.
Hoor onze gebeden, vervul uw beloften,
maak ons vrij en geef ons leven.
Maak uw aarde heel in Hem
die één is met U: Jezus, uw Zoon.
Hij leeft met U en de heilige Geest,
nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Dienst van de Tafel.
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Het brood en de wijn
worden naar het altaar
gebracht.
Tafellied: GEDENKEN WIJ
DANKBAAR
Gedenken wij dankbaar de
daden des heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis.
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest.
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt.
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
Van harte maak tot wederdienst ons bereid.
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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 belofte,
wij danken U om uw Zoon Jezus
die heel maakt wat gebroken is.
Wij bieden U brood en wijn.
Neem ze, zo bidden wij, van ons aan
als teken van de eenheid en verbondenheid,
waarin wij willen leven met Hem
die ons voedsel is: Jezus Christus,
onze Leraar en Heer voor altijd. Amen.
Prefatie 9
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.
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Al. Zijn heengaan uit dit leven
gedenken wij met liefde;
zijn opstaan uit de dood
belijden wij in oprecht geloof;
zijn komst in heerlijkheid
verwachten wij, vervuld van hoop.
V. Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,
en zingen U toe vol vreugde:
Al.: 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.
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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 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.
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♫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.
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.
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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 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.
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 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: KOM IN MIJN KLIN BESTAAN
Kom in mijn klein bestaan,
ga niet mijn deur voorbij.
Breng licht en warmte aan,
maak mij van doodsangst vrij.
Ontdooi mijn binnenkant,
mijn ingevroren geest
en schep een nieuw verband,
zodat mijn ziel geneest.
Kom in mijn kleine droom,
verbreed mijn horizon.
Dat ik niet langer schroom,
te zien naar mensen om.
Genees mijn angst voor pijn,
mijn vrees voor zelfverlies,
zodat ik mens kan zijn
en voor de minsten kies.
Kom in mijn klein geloof
vernieuw mijn fantasie.
Dat ik uw toekomst loof,
steeds nieuwe mensen zie;
zodat ik verder leef
voor vrede mettertijd
en mij uit handen geef
Om uw gerechtigheid.
Slotgebed:
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God, Schepper van de wereld,
uw Woord sterkt allen die proberen gebrokenheid te
helen en in het Lichaam en Bloed van uw Zoon maakt U
ons één.
Geef ons kracht, zo bidden wij,
om heil en verzoening te brengen
overal waar pijn en verdeeldheid heerst.
Voeg ons steeds hechter samen
rond Hem in wie U alles hebt vervuld:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Slotlied: 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.
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.
Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis." refr.
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En alwie Jezus' naam belijdt,
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. refr.
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