Woensdag 18 november 2020
Drieëndertigste week door het jaar groen

HET THEMA: HOE TE HANDELEN?
Openingsritus
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God, onze vader en de gemeenschap van de Heilige
Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Openingslied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervult van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Begroeting en Inleiding:
Nu de winter nadert, wordt de sfeer van verwachting
steeds sterker. We missen het licht en verlangen
ernaar. Het volle licht hopen we te vinden in Jezus, de
Koning die komt. En als Hij komt, in al zijn glorie, dan
zal Hij ons vragen wat wij hebben gedaan met al het
goede dat God ons heeft gegeven. Wat doen wij met
onze talenten en onze rijkdom?
GEBED OM VERGEVING:
Bij U, Heer, is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang
zijn? HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U.
Hoor mij dan als ik tot U roep, wees mij genadig en
antwoord mij. CHRISTUS, ONTFERM U.
CHRISTUS, ONTFERM U.
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U bent mij altijd tot helper geweest, verstoot mij niet,
verlaat mij niet. HEER, ONTFERM U.
HEER, ONTFERM U.
Opening Gebed:
Goede God, Gij hebt ons over veel aangesteld. De
hele aarde is van U en Gij doet er ons wonen om
haar te behoeden en te bewaren. Wij bidden U:
spreek uw Woord tot ons, dat inzicht geeft hoe wij
dienen te handelen. Open onze oren en ogen, opdat
wij horen en zien hoe Gij uw troon in de hemel hebt
geplaatst op de aarde, door Hem, die daarop
gezeten is: Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Eerste lezing: uit de Openbaring van Johannes
4,1-11
Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open
in de hemel. De stem die me eerder had
toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu:
'Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna
gebeuren moet.' Op hetzelfde moment raakte ik in
vervoering. Er stond een troon in de hemel en
daarop zat iemand. Degene die daar zat had een
uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon
was een regenboog die eruitzag als smaragd. Om
de troon heen stonden vierentwintig andere tronen,
waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen
witte kleren en hadden een gouden krans op hun
hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en
donderslagen en groot geraas. Voor de troon
brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven
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geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als
een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon
en eromheen waren vier wezens, die van voren en
van achteren een en al oog waren. Het eerste
wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als
een jonge stier; het derde had een gezicht als een
mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk
van de vier wezens had zes vleugels, met overal
ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag
en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God,
de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'
Telkens ais deze wezens lof, eer en dank brengen
aan degene die op de troon zit en die tot in
eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten
zich neer voor hem die op de troon zit, en
aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en
leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God,
want u hebt alles geschapen: uw wil is de
oorsprong van alles wat er is.'
Woord van de Heer,....Wij danken God
Antwoordpsalm: Heilig, heilig, heilig, Heer, God,
Albeheerser
Looft de Heer in zijn paleis,
looft Hem in zijn hoge hemel.
Looft Hem om zijn grote daden,
looft Hem om zijn majesteit.
Al. Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser
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Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer met harp en citer.
Looft Hem met timpaan en reidans,
looft Hem met gitaar en fluit.
Al. Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser
Looft Hem met geklep van bekkens,
looft Hem met cimbaal-gerinkel:
Al wat ademt: looft de Heer!
Al. Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser
Tussenzang: GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zolang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
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Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas
19,11-28
Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij
nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij
Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van
God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei: 'Een man
van voorname afkomst ging op reis naar een ver
land om het koningschap in ontvangst te nemen en
dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij
zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen
hen: "Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben."
Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden
afgevaardigden achter hem aan met de boodschap:
"We willen niet dat die man koning over ons wordt!"
Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had
ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld
had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze
met handeldrijven hadden verdiend. De eerste
kwam en zei: "Heer, uw geld heeft het tienvoudige
opgeleverd." Zijn meester zei: "Voortreffelijk, je bent
een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent
geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur
6

over tien steden." De tweede kwam zeggen: "Uw
geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht." Tegen
hem zei hij: "Jij krijgt het bestuur over vijf steden."
Toen kwam de derde dienaar, die zei: "Heer, hier is
uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. lk
was bang voor u, omdat u een streng man bent die
terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat
hij niet heeft gezaaid." Zijn meester zei tegen hem:
"Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden
zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man
ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst
wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld
dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had
ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen
opvorderen." En tegen degenen die erbij stonden
zei hij: "Neem hem de honderd drachme af en geef
ze aan de knecht die het tienvoudige verworven
F,eeft," Ze zeiden tegen hem: "Heer, hij heeft al het
tienvoudige!" "Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer
krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij
heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die
niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen
hier en dood ze voor mijn ogen."' Na deze woorden
trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. Woord
van de Heer,...Wij danken God
Preek:
Voorbede: Heer onze God wij bidden u verhoor
ons
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Goede God, uw Zoon heeft voor ons de deur van de
hemel geopend. Dankbaar en vol vertrouwen komen
wij tot U en bidden:
Voor de visionairs in ons midden, die openstaan
voor wat nog geen oog heeft gezien; dat hun visie
niet wordt aangetast door ongeloof en wantrouwen.
Laat ons bidden.
Voor degenen die ons land, onze provincies en onze
steden besturen, die verantwoordelijkheid dragen
voor het welzijn van velen; dat ze het in hun
gestelde vertrouwen niet beschamen.
Laat ons bidden.
Voor wie lijden onder de duisternis in de wereld, die
blijven hopen dat het goed komt, dat onze aarde
toekomst heeft; dat ze gesterkt worden in hun geloof
en blijven volharden. Laat ons bidden.
God, Gij die op de troon gezeten zijt, wij danken U
dat Gij ons laat delen in uw hemels visioen. Verhoor
al onze gebeden, zo bidden wij, en help ons bij te
dragen aan uw koninkrijk op aarde, zoals dat is
gekomen in uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood
en de wijn worden naar het altaar gebracht
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Tafellied: Het lied van het brood en de beker
Toen Jezus in zijn uur gekomen was
Om deze wereld te verlaten,
Heeft hij ten einde toe ons lief gehad.
De veel geliefde zoon van God de Vader
Wordt een slaaf die onze voeten wast.
Wordt een slaaf die onze voeten wast.
Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield,
nam hij het brood, nam hij de beker.
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld,
zijn bloed voor deze wereld prijsgegevenTeken van de geest die hem bezielt,
Teken van de geest die hem bezielt.
Ik ben de wijnstok heeft hij toen gezegd,
gij zijt voorgoed met mij verbonden.
Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg,
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden;
vrede geeft ik u, heeft hij gezegd,
vrede geef ik u, heeft Hij gezegd.
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
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Heilige God, met dit brood en deze beker in onze
handen, en met onze gaven daarbij gevoegd,
verenigen wij ons hier rond uw tafel en voelen wij
ons verbonden met allen die staan rond uw troon in
de hemel. Aanvaard dan in dit brood en deze wijn
onze bereidheid werk te maken van uw koninkrijk,
zoals in de hemel, zo ook op aarde. Door Jezus
Christus, onze Heer. Amen.
PREFATIE:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
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. Zozeer
hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een
verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk,
behalve in de zonde. Want Gij wilt in ons beminnen
wat U welgevallig is in uw Zoon: door zijn
gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven
die wij verloren hadden door de zonde van
ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen, met alle
engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid en
zingen vol vreugde: Heilig, heilig, heilig...

EUCHARISTISCH GEBED
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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 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
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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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat
Hij komt.
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 paus Franciscus, aan onze
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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
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:
Aan gespoord door een gebod van de Heer en door
zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen.
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
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van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS:
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.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen we elkaar de vrede
LAM GODS
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond
worden.
Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons
tot het eeuwig leven, Amen.
DE COMMUNIE WORDT UITGEREIKT:
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Communielied: Ik ben de wijnstok
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier,
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Ranken onvruchtbaar
die snijdt Hij af,die werpt Hij weg;
Zij moeten branden, Dus blijft in Mij,
Ik blijf in u, - ’t is waarheid wat Ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg.
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
’t Is waarheid wat ik zeg.
Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
Blijft in mijn liefde,zoals Ik in De Vader blijf
Gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn,
En al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.
Slotgebed:
Genadige God, aan tien van uw dienaren gaf Gij al
het nodige om te leven, en ook ons hebt Gij rijkelijk
gezegend met uw gaven. Wij danken U voor zoveel
gulheid en bidden: wil ons met uw zegen nabij zijn.
Geef dat wij U en elkaar mogen dienen met alles
wat Gij ons hebt toevertrouwd. Dat vragen wij U door
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uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer, aan
wie alle lof en eer toekomt, vandaag en in
eeuwigheid. Amen.
Wegzending en zegen:
De Heer zal bij U zij
En met uw geest.
Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en
Heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God
Omdat Maria getuige was van alles wat Jezus
deed, zingen wij het
Slotlied: Uw rozenkrans bemin ik
U, rozenkrans bemin ik reeds van mijn vroegste
jeugd.
Ik zal u nooit verlaten in droefheid of in vreugd.
Tot het ogenblik van mijn laatste snik,
bij dag, bij nacht blijft gij, o rozenkrans, bij mij.
O rozenkrans, ik eer u, verheven hemelspad,
dat w’aan Maria danken aan hare moederhand.
Moeder van de Heer, U zij dank en eer
voor ’t grote liefdeblijk, aan hemelgunsten rijk.
Maria, ene bede, o, weiger mij die niet,
Gij gaf m’een krans op aarde die nimmer mij verliet.
Schenk mij nog een krans schitt’rend en vol glans;
Schenk mij dat liefdeblijk eens in het hemelrijk.
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