Woensdag 14 oktober 2020 :
Achtentwintigste week door het jaar- Rood
Vrije gedachtenis van de H. Callistus I, Paus en martelaar.
Thema: Waarachtig handelen.

Openingslied: Ik groet U, lieve moeder.
Ik groet U, lieve moeder, U was een mens als wij;
vol twijfels en vol vragen, zo bent U ons nabij.
God zal een antwoord geven, dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven en eren we Uw naam.
U heeft een weg gewezen aan ieder hier op aard.
Gods wil was steeds Uw leidraad, de weg uit alle kwaad.
Uw dienstbaarheid voor ieder die hulp zo nodig had,
Toont ons de ware liefde ! Zó wint U ieders hart.
Ten hemel opgenomen, bent U nu steeds bij God
om daar voor ons te bidden, bekend met ieders lot:
dat wij in vrede leven en steeds Gods wil verstaan,
om zo Gods Rijk te stichten en eens ten hemel gaan.

Inleiding na de begroeting.
We eren in deze heilige Mis de gedachtenis van de heilige
paus en martelaar Callistus. Zijn naam is onverbrekelijk
verbonden aan de catacomben, die gelegen zijn aan de Via
Appia Antiqua te Rome. Onder zijn leiding werden enkele
particuliere begraafplaatsen samengevoegd om te dienen als
kerkelijke begraafplaats voor de christenen.
Callistus was een vrijgelaten slaaf, die door paus Zephyronus
tot diaken werd gewijd en hem later opvolgde op de zetel van
Petrus. Hij verdedigde met kracht het geloof tegen allerlei
dwaalleren en invloeden van buitenaf. Dat leverde hem
gevangenschap op en uithongering. In het jaar 222 werd hij
uiteindelijk na vele geselingen in een put geworpen en stierf
hij de marteldood. Met de marteldood van Callistus voor
ogen willen wij onze liefde voor Christus en Zijn Kerk
vernieuwen en belijden we onze schuld.
Leg uw oor te luisteren, Heer,
en kom mij haastig te hulp. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Bij U kom ik schuilen, bevrijd mij in uw rechtvaardigheid.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
In uw hand leg ik mijn leven, op U stel ik heel mijn
vertrouwen. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Gebed
Goede God, U bent waarachtig en trouw,
op uw Woord mogen wij bouwen.
Wij bidden U: maak ons ontvankelijk,
opdat we ons erdoor laten aanspreken.
Dat het ons aanzet tot oprecht handelen,
2

tot liefde en vrede, tot verzoening en vergeving.
Laat zo uw goedheid zichtbaar worden in onze wereld.
Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en onze broeder voor eeuwig. Amen.
Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan de christenen
van Galatië 5,18-25
Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet
onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil
allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en
losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst,
bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.
Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf:
wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel
hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de
Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met
alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: Kijken naar mensen.
Tussen God en mensen voelt men vaak een kloof.
Kijk naar medemensen want daar groeit geloof.
Leer te accepteren, blijf steeds bij de tijd !
Dan zal men ervaren Gods aanwezigheid.
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Nieuwe tijden komen vol onzekerheid.
Kracht uit het verleden helpt ons in de strijd.
Bouwen wij aan vrede zonder veel gedruis !
Hopend op die toekomst voelt de mens zich thuis.
Mens te zijn voor mensen blij en doelbewust,
zorgen voor elkander geven levenslust.
Optimistisch leven, werken met talent !
Daarbij is de liefde toch het fundament.
Lezing: uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus
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 als 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.
Preek:
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Voorbede
Goede God, aan uw Zoon Christus Jezus willen wij
toebehoren, door uw Geest willen wij leven.
Zie en hoor ons nu wij tot U bidden:
•

voor allen die bij de overheid werken, voor politici en
ambtenaren; dat zij in hun functioneren niet hun eigen
belang zoeken, maar oprecht begaan zijn met het welzijn
van mensen. Laat ons bidden…
•

voor allen die een taak of een dienst vervullen in de
geloofsgemeenschap; dat zij zich laten leiden door uw Geest
van liefde en vrede, en eerlijk en integer blijven in
al wat zij doen. Laat ons bidden...
•

voor allen die zich overvraagd voelen en tegen een burnout aanlopen; dat zij tot rust mogen komen en zichzelf op
waarde weten te schatten, dat zij weer nieuwe
mogelijkheden leren ontdekken. Laat ons bidden...
God,
U spreekt tot ons steeds opnieuw.
U wekt ons op om niet alleen uw Woord te kennen,
maar er ook naar te leven.
Bemoedig en bevestig ons daartoe
omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en onze broeder voor eeuwig. Amen.
Dienst van de Tafel.
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Tafellied: GOD DIE ONS HEEFT VOORZIEN
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam
Die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op Zijn Zoon
Die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
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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
Goede God,
wij danken U voor al uw gaven, voor uw Woord
en voor het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Aanvaard ze uit onze handen, zo bidden wij U,
en mogen ze, door U gezegend,
ons sterken met uw Geest van liefde en waarheid.
Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en onze broeder voor eeuwig. Amen.
Prefatie 8
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: Gij hebt gewild dat wij in Hem
genezen werden en herschapen;
genade op genade hebt Gij ons gegeven,
en van zijn overvloed ons uitgedeeld.
V. Rechtens aan U gelijk
heeft Hij zichzelf ontledigd,
heeft Hij zijn levenskracht, zijn Bloed gegeven,
en zo, al wat bestaat,
met U verzoend.
Al: 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.
V. Daarom met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zeggen 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 IIc
V. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Al: Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest;
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
V. Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
NEEM EN EET HIERVAN , GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze 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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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Al. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten.
Al. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.
V. Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de wereld;
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
met N. onze paus en N. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Al. Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis;
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.
V. Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus, met de apostelen
en met alle heiligen,
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die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
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.
 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:
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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.
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Slotgebed:
Goede God,
tijdens zijn leven heeft uw Zoon Jezus uw Woord
waargemaakt en hier in dit uur mochten wij iets ervaren
van zijn aanwezigheid.
Wij danken U daarvoor en bidden:
laat zijn voorbeeld ons ertoe aanzetten
om in uw Geest te spreken, in uw Geest te handelen:
de Geest van liefde en vrede, van geduld en
zachtmoedigheid, van moed en vertrouwen.
Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en onze broeder voor eeuwig. Amen.
Slotlied: AAN MARIA
( Melodie: Gekomen is uw lieve mei)
U bent gelovig voortgegaan, Maria
U nam Uw Zoon als redder aan, Maria
Ook al wat u niet verstond
Elke pijn die God u zond,
Ave, ave Maria
U zag uw Heer als vaste grond, Maria.
U kent in ons de twijfeling, Maria,
bij wat ons vaak te boven ging, Maria.
Zet ons op het goede spoor,
ga ons in geloven voor.
Ave, ave Maria.
En help ons alle duister door, Maria.
14

Het is voor u, ons laatste lied, Maria.
Wij vragen u: vergeet ons niet, Maria.
U die klein bleef en gewoon,
toon ons uw geluk als loon.
Ave, ave Maria.
O, maak ons zeker van uw zoon, Maria.
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