Woensdag 17 maart 2021:
Vierde week in de veertigdagentijd.
Thema: Naar Gods voorbeeld.

Openingslied: WIJ TREDEN BIDDEND IN UW LICHT
Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
dat alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.
God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ‘t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer.
Goed, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.
Inleiding na de begroeting.
Een opa en zijn kleindochter waren samen in de tuin aan
het werk. Als opa harkte, dan deed de kleine meid dat
ook. Als opa een schep nam om iets te planten, haalde zij
haar eigen schepje. Spelenderwijs deed ze haar opa na.
Zo gaat het ons allemaal. We zien anderen dingen doen
en nemen die over, de goede en helaas ook de minder
goede.
Jezus zegt ons vandaag dat Hij alles doet zoals Hij van de
Vader gezien heeft. Aan Hem kennen we de Vader en Hij
roept ons op te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
U die ons behoud bent, toon ons uw erbarmen, reken
ons het kwaad van vroeger niet aan. HEER, ONTFERM U
OVER ONS. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
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Help en bevrijd ons tot eer van uw naam, red ons en
bedek onze zonden. CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Uw volk zijn wij, de kudde die U weidt. Prijzen zullen wij
U tot in lengte van dagen. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Gebed
Hemelse Vader,
Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden.
Hij leefde uit uw kracht en naar uw voorbeeld.
Grote dingen heeft Hij voor ons gedaan.
Wij bidden U: leer ons naar Hem te luisteren
en maak ons tot zijn volgelingen.
Dat wij open mogen staan
voor alles wat Gij in Hem verricht,
en Hem eren, zoals wij U eren,
vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
Eerste lezing: uit de profeet Jesaja 49,8-15
Dit zegt de HEER:
In het uur van mijn genade geef ik je antwoord,
op de dag van de redding zal ik je helpen.
Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond
met de mensen,
om het land weer op te richten,
om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
om tegen gevangenen te zeggen: 'Ga in vrijheid!'
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en tegen wie in het duister verblijft: 'Kom tevoorschijn!'
Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel
vinden ze weidegrond.
Ze zullen dorst noch honger lijden, de zinderende hitte
zal hen niet kwellen
en de zon zal hen niet steken, want hij die zich over hen
ontfermt, zal hen leiden
en hen naar waterbronnen voeren.
Ik effen al mijn bergen tot een weg, ik zal mijn paden
plaveien.
Kijk! Zij daar komen van ver, en kijk, zij uit het noorden,
en uit het westen,
en zij uit het land van Syene.
Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de
armen ontfermd.
Sion zegt: 'De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij
vergeten.'
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit.
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,
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dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God van meet af aan.
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.
Lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 5,17-30
Jezus zei: 'Mijn Vader werkt aan één stuk door, en
daarom doe ik dat ook.' Vanaf dat moment probeerden
de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat
ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader
noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.
Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:
`Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf
doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen;
en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde
manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem
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alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen
laten zien, u zult verbaasd staan!
Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij
heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de
Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet
die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u: wie
luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden
heeft, heeft eeuwig leven;
over hem wordt geen oordeel uitgesproken,
hij is van de dood overgegaan naar het leven.
Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat
de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie
hem horen, zullen leven.
Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de
Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.
En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag
gegeven om het oordeel te vellen.
Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment
waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf
zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te
leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om
veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit mijzelf:
ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is
rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil,
maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.
Woord van de Heer. Wij danken God.
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Preek:
Voorbede
Wonderbare God,
zoals een vrouw nooit haar zuigeling zal
vergeten,
zo vergeet Gij nooit het volk dat om uw
ontferming smeekt. Vol vertrouwen bidden wij tot U:
Voor allen die een goed voorbeeld moeten missen
en, aan zichzelf overgelaten, hun eigen weg door het
leven moeten vinden; wees Gij hun hulp en steun.
Laat ons bidden.
Voor allen die denken dat ze geen voorbeeld of leiding
nodig hebben, omdat ze leven in de overtuiging zelf de
goede wegen te kennen; laat hen niet verloren lopen.
Laat ons bidden.
Voor alle mensen die door hun manier van leven
anderen tot een bron van inspiratie en een sprekend
voorbeeld zijn; dat zij hun geestkracht behouden.
Laat ons bidden.
God, in het uur van uw genade
geeft Gij antwoord en brengt Gij redding.
Verhoor dan de gebeden die wij tot U richten
en blijf ons allen nabij omwille van Jezus,
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uw Zoon en evenbeeld, en onze Redder en Heer. Amen.
Dienst van de Tafel.
Het brood en de wijn
worden naar het altaar
gebracht.
T a f e l l i e d : U DIE MIJ KENT
U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid,
kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die ik moet zijn.
Hij die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.
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U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn,
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.
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
Hemelse Vader,
zoals een moeder met liefde zorgt voor haar kinderen,
zo zijt Gij een God die ons bewaart en behoedt.
Wij gaan U ter harte, nooit zult Gij ons vergeten.
Als dankoffer brengen wij brood en wijn voor uw
aangezicht.
In deze gaven leggen wij ons leven in uw hand
en vragen U: help ons ons dagelijks voedsel te delen,
zoals wij mochten leren van Jezus Christus,
uw Zoon en evenbeeld, en onze Redder en Heer. Amen.
Prefatie
V. De Heer zal bij u zijn.
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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.
Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver
te maken: vrij van zelfzucht en zonde
zullen wij het vergankelijke zó gebruiken,
dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden
wij U zolang er woorden zijn, en zeggen U toe vol vreugde:
Al. Heilig, heilig, heilig …
Eucharistisch gebed
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,
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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.
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
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tot één enige kudde.
V. Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de wereld;
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
met Franciscus. onze paus en Johannes. 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,
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,
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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.
Al. 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: 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 aller slaaf is geweest.
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Slotgebed:
Hemelse Vader, wij danken U voor al het goede
dat we iedere dag opnieuw
mogen ontvangen uit uw hand.
Want het is uw kracht die ons aanspoort
om ons hart te laten spreken in alles wat we doen.
Laat daarom uw stem doorklinken in ons bestaan
en help ons te leven naar het voorbeeld
van Jezus Christus, uw Zoon en evenbeeld,
en onze Redder en Heer. Amen.
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
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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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