Woensdag 13 oktober 2021.
Achtentwintigste week door het jaar.
Thema: Rechtvaardigheid en liefde voor God.
Openingslied: ONS HART VERHEFT ZICH
Ons hart verheft zich tot U, Heer,
zie vol ontferming op ons neer,
betoon ons Uw barmhartigheid,
schenk ons Uw heil in eeuwigheid.
Vergeef ons onze zonden groot,
wij zijn in eenzaamheid en nood;
verlaat u op de Heer altijd,
totdat Zijn komst uw hart verblijdt.
Toon ons Uw wegen, geef ons kracht;
Heer, red Uw volk, dat U verwacht.
Leid Gij ons in Uw waarheid voort
totdat Uw roepstem wordt gehoord.
Inleiding na de begroeting.
Wat velen van ons in de persoon van Jezus aanspreekt, is zijn
voorkeur voor weerloze en kwetsbare mensen. Het zijn deze
mensen die Hij in zijn zaligsprekingen gelukkig prijst. Maar
deze zelfde Jezus schrikt er niet voor terug om onverbloemd
zijn afkeer te laten blijken van mensen die graag gezien
willen warden en altijd op de voorste rij willen zitten.
Vandaag horen we in het evangelie hoe scherp Hij dergelijk
gedrag afwijst. Tegelijk maakt Hij ons duidelijk waar het Hem
we! om pat: rechtvaardigheid en liefde, liefde voor God.

Laat mij, Heer, uw genade ervaren,
uw heil, zoals U hebt beloofd.
HEER, ONTFERM U OVER ONS
Laat uw waarheid in mij niet verstommen,
ik stel mijn hoop op wat U wilt.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS
Laat mij wandelen op uw wegen,
uw opdrachten zal ik trouw volbrengen.
HEER, ONTFERM U OVER ONS
Openingsgebed:
Waarachtige, eeuwige God,
U hebt onder ons uw Woord gesproken,
een woord van mildheid en mededogen
voor alien die zich afhankelijk weten van U.
Bewaar ons voor overmoed en eigendunk.
Dat we ons niet laten voorstaan op aanzien en macht,
maar onze naaste eerbiedigen en hoogachten
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
die met U leeft, vandaag en in alle eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing : uit de brief van Paulus aan de christenen
van Rome 2,1-11
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te
verontschuldigen.
Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf,
want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht
veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in
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anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen?
Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduid en
verdraagzaamheid,
en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen,
maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt
op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en
uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.
God beloont ieder mens naar zijn daden.
Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie,
eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige
leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid
niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij
met zijn toorn en woede.
Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende,
de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.
Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede,
de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.
God maakt geen onderscheid.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: Lied van het woord
Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God van mee af aan.
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Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.
Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.
Tweede lezing: : uit het Evangelie volgens Lucas 11,42-46
Jezus zei: 'wee jullie farizeeën, want jullie geven tienden
van munt, wijnruit en andere kruiden,
maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot
God; je zou het een moeten doen zonder het andere te
laten. Wee jullie farizeeën,
want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge
en worden graag begroet op het marktplein.
Wee jullie, want jullie zijn ais ongemarkeerde graven
waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.'
Daarop zei een wetgeleerde tegen hem:
`Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.'
Maar Jezus zei: 'Wee ook jullie, wetgeleerden!
Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op,
maar raken die zelf met geen vinger aan.
Woord van de Heer. Wij danken God.
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Preek:
Voorbede:
Eeuwige God, U trekt zich het lot van mensen aan, wie zij
ook zijn. Vol vertrouwen bidden wij U:
•

voor allen die in kerk en maatschappij met macht
zijn bekleed en voor hen die verantwoordelijk zijn
voor het lot van anderen; dat zij daadwerkelijk
omzien naar wie zwak en kwetsbaar zijn...
•

voor allen die het slachtoffer zijn van de grootheidswaan
van anderen en voor hen die de gevolgen moeten dragen
van willekeur en misbruik; dat zij niet vergeten worden, dat
wij hen zien en ondersteunen...
•

voor allen die standvastig het goede proberen toe doen
en voor hen die zich inzetten voor recht en
rechtvaardigheid;
dat zij steeds het voorbeeld van Jezus voor ogen houden.
Goede God,
luister naar alles wat leeft in ons hart.
Bewaar ons in het rechte spoor
en geef dat wij elkaar helpen
en troosten op onze levensweg.
Dat vragen wij U omwille van Jezus,
onze gids en leidsman in eeuwigheid.
Amen.
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Tafellied: KOM IN MIJN KLEIN BESTAAN
Kom in mijn klein bestaan, Genees mijn angst voor pijn,
ga niet mijn deur voorbij.
mijn vrees voor zelfverlies,
Breng licht en warmte aan, zodat ik mens kan zijn
maak mij van doodsangst
en voor de minsten kies.
vrij.
Ontdooi mijn binnenkant,
Kom in mijn klein geloof
mijn ingevroren geest
vernieuw mijn fantasie.
en schep een nieuw verband, Dat ik uw toekomst loof,
zodat mijn ziel geneest.
steeds nieuwe mensen zie;
zodat ik verder leef
Kom in mijn kleine droom,
voor vrede mettertijd
verbreed mijn horizon.
en mij uit handen geef
Dat ik niet langer schroom, Om uw gerechtigheid.
te zien naar mensen om.
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
Zorgzame God,
U die onze honger naar leven voedt, wij bieden U dit brood
en deze beker wijn als tekenen van ons dagelijks bestaan.
Wil ze uit onze handen aanvaarden als blijk van onze
aanhankelijkheid, omdat wij willen leven van uw liefde.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, die onze gids en
leidsman is, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
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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.
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.
Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een
nieuwe jeugd geschonken, en door het lijden te aanvaarden
heeft Hij onze zonden uitgewist.
De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrijgemaakt door
uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan
heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden
wij U zolang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:
Al.: Heilig,
V.: Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat onze namen
staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw
Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om
tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart
te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden
voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
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Al.: Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid
schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor
heel ons leven ten einde toe.
V.: Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen - Hij zegende U, Hij brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
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.
Al.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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V.: Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat
lijden is en die de dood heeft gezien - die Gij hebt
opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand
- en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Al.: Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons,
die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid.
Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog
en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en
breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de
Mensenzoon hier in ons midden.
V.: Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar
één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar
Franciscus, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen
met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van
de Heer, met Sint Jozef, haar bruidegom, met apostelen,
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw
grootheid en brengen wij U onze dank.
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.

9

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.
 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.
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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
♫ Communielied: 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.
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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Slotgebed:
Waarachtige God,
U die ons door uw Zoon Jezus laat zien
hoezeer zich om mensen bekommert,
wij danken U voor de liefde die U ons bewijst:
uw Woord en uw gaven, die ons doen leven.
Wij bidden U: blijf bij ons en bewaar ons
voor zelfgenoegzaamheid en eigendunk.
Laat ons steeds leven in het voetspoor
van Hem die onze gids en leidsman is:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Slotlied: LOURDESLIED
Te Lourd’op de bergen verscheen in een
grot
vol glans en vol luister de moeder van God.
Refrein: Ave, ave, ave Maria. (2x)
Het was Bernadette, aan wie ze verscheen.
Ze baden om vrede, de handen ineen.
Refrein.
Veel pelgrims en zieken, naar Lourdes gegaan,
ervaren daar kracht in ons mens’lijk bestaan.
Refrein.
In onze gemeenschap klinkt dikwijls haar naam:
“Maria van Lourdes”. Wij zingen tesaam:
Refrein.
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