Woensdag 14 juli 2021
Vijftiende week door het jaar groen

Het thema: lk ben er voor jou
Openingsritus
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.
Openingslied: In vuur en vlam
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 kmot 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.
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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Inleiding
In kerk en maatschappij is de inzet van vrijwilligers heel
belangrijk. Zonder hen zouden tal van organisaties hun werk
niet kunnen doen en veel activiteiten zouden wegvallen. Het
valt niet altijd mee mensen te vinden. Sommigen vinden
zichzelf niet goed genoeg terwijl anderen zichzelf juist te goed
vinden om onbetaald werk te doen. De evangelielezing van
vandaag maakt duidelijk dat God juist de eenvoudigen kiest om
door hen zijn liefde en zorg zichtbaar te maken.
Schuldbelijdenis/Gebed om vergeving:
Leg uw oor te luisteren, Heer, en kom mij haastig te hulp,
HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U.
Bij U kom ik schuilen, bevrijd mij in uw rechtvaardigheid,
CHRISTUS, ONTFERM U. CHRISTUS, ONTFERM U.
In uw hand leg ik mijn leven, op U stel ik heel mijn
vertrouwen, HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven, Amen.
Gebed
Nabije God, Gij ziet de ellende van uw mensen. Midden in de
woestijn van het leven maakt Gij U bekend aan ons: 'Ik zal er
zijn'. Gij doet ons de belofte van redding en bevrijding en
vraagt ons uw pleitbezorgers te zijn. Wij bidden U: ga met ons
op weg naar het beloofde land en geef ons de moed te werken
voor het welzijn van allen naar het voorbeeld van Jezus
Christus, uw Zoon en onze broeder in eeuwigheid. Amen.
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Eerste lezing: uit het boek Exodus 3,1-6.9-12
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens
dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij
bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van
de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik
opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch
niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik
niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel
eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes
dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: `Mozes! Mozes!'
Ik luister,' antwoordde Mozes. `Kom niet dichterbij,'
waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de
grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.'
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te
kijken. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij
doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren
hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.' Mozes
zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de
Israëlieten uit Egypte zou leiden?' God antwoordde: 'Ik zal bij
je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd:
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij
deze berg vereren.' Woord van de Heer.......Wij danken God
Tussenlied: Ik zal er zijn
Solo: Alle denkbare en ondenkbare levende zielen
bevelen wij U aan.
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K:

Gij hebt U toch beschikbaar gesteld,
wij mochten U roepen, hebt Gij gezegd:
“Ik zal er zijn” was uw naam.
Al: Verstaat Gij ons, nu wij U roepen?
Ziet Gij door onze gezichten heen
tot in onze duistere verdeelde ziel?
Wij zijn de mens, die Gij gemaakt hebt.
Solo: Gij, die gezegd hebt: “Troost mijn volk!”
K: voor hen, die eenzaam tegen de grond gaan,
voor hen, die niets meer hebben dan ongeluk;
is er geen troost, geen woord, dat redt?
Zijt Gij de vriend, die hen omhoog haalt.
Al: Hoor allen, die om vrede roepen,
als om een onbestaanbaar geluk.
Hoor het bloed, dat roept uit de aarde,
dat het vergeefs is vergoten.
Hoor hen, die sprakeloos zijn,
monddood, gemarteld, waar ter werld niet.
K: En de doden, vergaan in de aarde,
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar,
en allen, die weg zijn gegaan zonder groet.
Solo: Wat heeft met hen gedaan,
hij die nooit varen laat,
het werk van zijn handen?
K: Gij, die in den beginne hebt geroepen:
“licht”, en de duisternis vluchtte,
dag en de nacht kromp ineen,
mensen, en uit het onbestaanbare
werden wij mensen.
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Al:

Gij, die zin gegeven hebt aan ons bestaan,
Gij, die ons hart verwarmd hebt,
Solo: grondvest opnieuw dit huis vol mensen,
deze aarde.
Al: Tot vrede strekke ons uw naam:
“Ik zal er zijn”.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 11,25-27
In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en
aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen
hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij
toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader
weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de
Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Woord van de Heer.......Wij danken God
Voorbede: Heer onze God wij bidden u verhoor ons
God van Abraham, Isaak en Jakob, Vader van Jezus Christus,
Gij hebt het klagen van uw mensen gehoord en gezien hoe
moeilijk ze het hebben. Luister naar ons als we bidden:
om bevrijding voor allen die geknecht worden door uitbuiting,
oorlog en sociale misstanden. Laat ons bidden...
om redding voor allen die gevangen zitten in onvermogen
door ziekte, verslaving, verdriet of armoede.
Laat ons bidden...
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om moed en uithoudingsvermogen voor allen die zich
inzetten om misstanden aan te pakken en werken aan een
leefbare wereld voor iedereen. Laat ons bidden...
God, blijf niet doof voor wat wij U vragen, laat merken hoezeer
Gij om onze wereld bewogen zijt en verhoor ons omwille van
Hem aan wie Gij alles hebt toevertrouwd: Jezus Christus, onze
Heer. Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn worden
naar het altaar gebracht
Tafellied: Vergeet het niet
Laten wij het niet vergeten:
met elkaar dit brood te eten
en te drinken deze beker.
Mensen groeien naar elkaar,
kunnen bouwen aan een wereld
zoals Jezus deed geregeld.
Dan is God in mensen tastbaar,
wordt de vrede onvoorstelbaar
en komt geluk niet in gevaar.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige vader.
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.
7

Gebed over de gaven
God, onze Vader, Heer van hemel en aarde, door Jezus, uw
Zoon, hebben wij U leren kennen. Hij toonde ons uw zorg en
liefde door zijn leven te geven ten bate van velen. Wij vragen
U: aanvaard dit brood en deze wijn, gaven die ons blijvend
herinneren aan wie Hij is. Geef dat ook wij ons leven in dienst
mogen stellen van allen die in nood zijn, zoals Hij dat gedaan
heeft: Jezus Christus, onze broeder en Heer. Amen.
Prefatie
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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 Jezus Christus onze Heer. Die eenmaal door
de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft
volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde,
om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, - koningen en
priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God,
verkondigen wij overal: dat Gij ons uit de duisternis geroepen
hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. 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, de Heer, De God der hemelse machten! Vol
zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
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Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren, Hosanna in den
hoge.
Eucharistisch gebed VI
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo 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 uit gezonden 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. 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 eide toe.
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.
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V. 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.
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.
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.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in liefde
en geloof, te zamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en
met onze bisschop Johannes en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van
de Heer, met de 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.
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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.
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.
Vredeswens
V. 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.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over
ons.
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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 van de wereld.
A. Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek
slechts één woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot het
eeuwig leven, Amen.
Communie:
Communielied: Lied van Stilte
In de stilte gaat weer open,
wat zolang gesloten was.
Ogen zien, wat was verborgen.
Angst houdt dat niet langer vast.
Refrein:
Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn;
bij ballingschap en thuiskomst) 2x
wil God aanwezig zijn.
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In de stilte krijg je liefde,
als je and'ren binnenlaat,
als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat.
Refrein
In de stilte, als je handen
net als bloemen opengaan,
kun je, als je heel goed luistert,
weer het woord van God verstaan.
Refrein
Slotgebed
God, Vader van ons allen, wij danken U omdat Gij U bekend
hebt gemaakt aan kleine mensen, aan hen die open zijn van
hart. Uw zorg gaat uit naar wie leven in verdrukking en angst.
Wij bidden U: help ons de noden te zien van de mensen om
ons heen en hun nabij te zijn, zoals Gij ons nabij zijt. Dat
vragen wij U omwille van Jezus, uw Zoon en onze broeder en
Heer, die leeft met U in eeuwigheid. Amen.
Wegzending en zegen
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe zegenen: de
Vader, de Zoon en + de Helilige Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
13

Slotlied: Lied van vertrouwen
Ga mee met ons,
trek lichtend voor ons
uit naar tijd en land
door U ooit aangeduid.
Leef op in ons,
de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft,
die leeft voorgoed.
Ga mee met ons,
verberg U niet altijd.
Gun ons een flits,
een teken in de tijd,
dat U nog leeft,
nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop
voor de vrede leeft.
Ga mee met ons,
wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood
aan enkel hier en nu.
Licht op in ons,
wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons
de toekomstmens ten doop.
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