Woensdag 16 juni 2021
Elfde week door het jaar

groen

Het thema: God ziet in het verborgene
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: Hoe is uw naam
K: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Al: Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

K: Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.
Al: Geef ons vandaag een teken van liefde.
K: Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Al: Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.
K: Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.
Al: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Inleiding:
Wie echt een mens van God en volgeling van Jezus wil zijn,
slaat zich niet op de borst en streeft niet naar aanzien onder
de mensen. Die handelt in het verborgene en niet voor het
oog van de wereld. Die is er niet op uit om door mensen te
worden geprezen, maar om gewoonweg het goede te doen.
Geen valse vroomheid dus. God, die in het verborgene ziet,
geeft meer om wie ongezien en in stilte bidt en barmhartig
is.
Gebed om vergeving:
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Luister, Heer, geef mij antwoord,
U bent mijn beschermer, U behoor ik toe.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Verlos uw dienaar, ik vertrouw op,
mijn verlangen gaat naar U uit.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Wijs mij uw weg, Heer, ik zal hem gaan in trouw aan U.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
Gebed
God, in het verborgene ziet en hoort U hoe mensen in het
diepst van hun wezen handelen in woord en daad. Laat
uw Woord voor ons de leidraad zijn om te leven zoals
Jezus Christus, die een leven lang dienstbaar is geweest
en die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing: uit de tweede brief van Paulus aan de
christenen van Korinte 9,6-11
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo
veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of
dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God
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heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat
u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en
ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed
werk. Zo staat er geschreven: `Gul deelt hij uit aan de
armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.'
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten,
zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw
vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder
opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn,
en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot
dankzegging aan God. Woord van de Heer.... Wij danken
God
Tussenlied: Ik zal er zijn
Solo: Alle denkbare en ondenkbare levende zielen
bevelen wij U aan.
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.
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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.
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”.
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2e lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 6,1-6.16-18
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de
ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te
worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus
wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond,
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om
door de mensen geprezen te worden. lk verzeker jullie: zij
hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen
geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je
rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene,
en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor
belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de
huichelaars die graag in de synagoge en op elke
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. lk
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als
jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en
bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader,
die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Wanneer
jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de
huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien
dat ze aan het vasten zijn. lk verzeker jullie: zij hebben hun
loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je
gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet
dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het
verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet,
zal je ervoor belonen. Woord van de Heer.... Wij danken
God
Homilie:
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Voorbede: Heer onze God wij bidden u verhoor ons
God, onze Vader, gul deelt U uit aan de armen, uw
rechtvaardigheid houdt stand voor altijd.
Daarom bidden wij:
voor wie zich rijk weten met al wat zij gekregen hebben en
blijmoedig uitdelen naar het voorbeeld van uw Zoon; dat ze
overvloedig mogen oogsten. Laat ons bidden...
voor wie enkel zin geven aan hun eigen bestaan door te
streven naar aanzien onder de mensen; dat ze oprecht
gekend worden in wie ze ten diepste zijn.
Laat ons bidden......
voor wie goed doen en zo uw geboden onderhouden die
barmhartig zijn en omzien naar anderen; dat ze mogen
leven in het vertrouwen dat U hen ziet en kent.
Laat ons bidden......
God, luister naar ons bidden en smeken, dat opkomt uit de
stilte van ons had. Schenk ons de kracht van uw Geest om
waarlijk mensen te worden zoals Jezus Christus, uw
dienstknecht, die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Dienst van de Tafel:
Tafellied: Brood op tafel
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Brood op tafel: ’n hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.
Beker met wijn, een vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens;
verbonden worden met iedereen,
want wie houdt het uit moederziel alleen.
Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn,
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.
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.
Gebed over de gaven
God, Vader in het verborgene, samengebracht rond deze
tafel gedenken wij uw Zoon, Jezus Christus, die zijn leven
heeft gebroken en gedeeld omwille van het heil in deze
wereld. Aanvaard deze gaven van brood en wijn als
tekenen van ons onophoudelijk streven in stilte uw rijk
naderbij te brengen, dat duren zal tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
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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. Gij hebt deze aarde
geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen
ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw
wonderlijke schlepping hebt Gij aan hem onderworpen: in
uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd prijzen om
het werk van uw handen, door Christus onze Heer. Daarom,
met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en
zingen vol vreugde: Heilig, heilig, heilig...
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 V met acclamatie 3
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het
geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw
goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het
verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij
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vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze
last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze
wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons † het
Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus
Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij
van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de
woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT
IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn
handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem
over 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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A: Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt
verlost door uw kruis en verrijzenis.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons
met vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest, bidden wij U, Vader, voor uw
heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede
en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht
aan Franciscus, onze paus, aan onze bisschop Johannes,
en aan allen die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door
de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw
heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun
vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw
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barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij
U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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.
V. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS
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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.
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.
V. Het lichaam en het bloed van Christus
bewaren ons tot het eeuwig leven, Amen.
Communie:
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Communielied: Neem dit brood
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt.
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt.
Het bereidt een nieuw verbond
voor wie eet met hart en mond.
Neem dit brood en leef tot Hij komt
Neem de wijn en verdeel die tot Hij komt.
Neem de wijn om te drinken tot Hij komt.
Het geeft deel aan ‘n nieuw verbond
aan wie drinkt met hart en mond.
Neem de wijn en leef tot Hij komt.
Zalig zij, die bereid zijn als Hij komt.
Zalig zij, die geloven dat Hij komt.
Want wie eet en drinkt met Hem
eet en drinkt een nieuw verbond.
Er op bouwend dat Hij eens komt.
Slotgebed
God, onze Vader, in het verborgene bent U ons nabij en
laat U ons merken hoezeer U van ons houdt. Wij danken
U voor alle tekenen van uw goedheid en bidden: laat de
kracht van uw Geest op ons rusten en behoed ons voor
onwaarachtigheid en schijnheiligheid. Dat vragen we U
omwille van Jezus, de opgestane Heer, die met U leeft en
bij ons is in alle eeuwigheid. Amen.
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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
Slotlied: Uw genade bracht ons samen
Uw genade bracht ons samen,
maar nu gaan wij uit elkaar
naar de wereld van hierbuiten;
goede Vader, volg ons daar.
Volg ons met uw trouwe liefde,
en laat ons toch nooit alleen.
0, wees overal aanwezig
in de wereld om ons heen;
zegen ons en al de onzen,
in ons dagelijks bestaan,
en zie heel ons doen en laten,
als een goede Vader aan,
als een goede Vader aan.
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