Woensdag 21 oktober 2020
Negenentwintigste week door het jaar

(groen)

HET THEMA: GELOOFWAARDIG LEVEN
OPENNINGSRITE:
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.
A. En met uw geest.
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Openingslied: GOD GROET U ZOALS BLOEMEN
God groet U, zoals bloemen U groeten op het veld,
Maria, die wij noemen: Moeder van Israël.
Als Gij niet was geboren, wie zouden wij dan zijn..., wij
gingen dan verloren, ontheemden waren wij.
Een roos die zonder dorens wacht op de zonnegloed –
zó staat Gij uitverkoren totdat Gij openbloeit.
De hemel van zo hoge, de aarde van omlaag
staan over U gebogen, vrouw die om leven vraagt.
God groet U zoals sterren en licht van zon en maan. Hij
is als licht van verre over U opgegaan.
Die groot is in zijn daden, werd U tot goed en bloed. Gij,
Moeder vol genade: Maria, wees gegroet!
INLEIDING NA DE BEGROETING:
Wie gaven en talenten ontvangen heeft, werkt daar
normaal gesproken ook mee. Zo dragen de sterkste
schouders de zwaarste lasten, lossen de knapste koppen
de moeilijkste problemen op en lopen de snelste renners
het hardst. En als we allemaal gevolg zouden geven aan
de christelijke opdracht om onze talenten in te zetten
ten bate van anderen zou de wereld er beslist anders
uitzien. Jezus vraagt ons in het evangelie om te allen
tijde trouw en verstandig te beheren wat ons is toevertrouwd. Wie doet wat de Heer van ons verwacht, die
leeft geloofwaardig, die is zijn geloof waard!
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SCHULDBELIJDENIS/GEBED OM VERGEVING:
U maakt waar, Heer, wat U belooft, U komt op voor het
recht van onderdrukten. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Barmhartig bent U, vol mededogen, en eindeloos is uw
genade. CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Uw liefde omspant heel de aarde, voor ieder die leeft
naar uw wil. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
GEBED:
God, bron van alle leven, het geheim van uw liefde
komt in Jezus aan het licht. Leer ons door uw Woord
wat U van ons verwacht, en geef ons de kracht om het
te volbrengen, in naam van Jezus Christus, onze
broeder voor eeuwig. Amen.
Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan de christenen
van Efeze 3,2-12
U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak
heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij
met het oog op u geschonken is. Mij is in een
openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor
in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u
zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn
inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige
generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door
de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en
profeten: de heidenen delen door Christus Jezus ook in
de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en
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hebben ook deel aan de belofte, op grond van het
evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar
geworden door de gave van Gods genade, die ik
ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de
allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken
om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van
Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te
stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen
was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar
schakeringen bekend worden aan alle vorsten en
heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan
dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,
in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol
vertrouwen door ons geloof in hem. Woord van de
Heer. - Wij danken God.
Tussenzang: LIEVE MOEDER VAN DE HEER
Lieve Moeder van de Heer, laat ons om Uw zetel dringen.
Laat Uw kind’ren U ter eer ’t zielverrukkend feestlied
zingen. ’t Moet weerklinken, luid en blij: Moeder,
onbevlekt zijt Gij.
’t Heeft reeds ’t wijde wereldrond en herscheppend
overklonken, ’t woord door Pius’mond verkond. En Uw
kind’ren, vreugdedronken,
juub’len op Uw feestgetij; Moeder, onbevlekt zijt Gij!
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Zonnezuiv’re Moedermaagd, om de glorie U gegeven,
Hoor dan, wat ons hart U vraagt:
Dat wij na een schuld’loos leven
eeuwig juub’len aan Uw zij: Moeder, onbevlekt zijt Gij!
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 12,39-48
Jezus zei: `Besef wel: als de heer des huizes had geweten
op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn
huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten
klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip
waarop je het niet verwacht.' Petrus vroeg: 'Heer, is
deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor
iedereen?' De Heer antwoordde: 'Wie is die
betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal
aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te
geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die
daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker
jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt
maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat
slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer
van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht
en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem
straffen met zijn zwaard en hem het lot van de
trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat
zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet
overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te
verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en
zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te
verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is,
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zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is
toevertrouwd, te meer zal van hem worden gevraagd.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
PREEK:
VOORBEDE:
God, bron van alle leven, U hebt deze wereld aan ons
toevertrouwd om haar zorgvuldig te beheren en te
bewaren. Wij komen tot U met onze zorgen en bidden:
Bidden wij voor mensen die verantwoordelijkheid
dragen, die bedrijven leiden of politieke macht bezitten;
dat ze beseffen dat anderen van hen afhankelijk zijn.
Laat ons bidden...
Bidden wij voor mensen die geen boodschap hebben aan
wat ze leren, die onverschillig blijven voor de noden van
anderen; dat hun ogen opengaan voor wat van belang is.
Laat ons bidden...
Bidden wij voor mensen die hun levensopdracht serieus
nemen, die alles in het werk stellen om hun talent te
gebruiken; dat hun geloofwaardigheid anderen inspireert.
Laat ons bidden...
God, U bent liefde en maakt liefde mogelijk. Verhoor dan
onze wensen en gebeden die wij in vertrouwen aan U
voorleggen in naam van Jezus, onze broeder voor
eeuwig. Amen.
EUCHARISTISCHE LITURGIE:

DIENST VAN DE TAFEL:
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Tafellied: O, REINSTE DER SCHEPSELEN
mel.:o sterre der zee)…
O, reinste der scheps’len, o Moeder en Maagd, Gij,
die in Uw armen het Jezuskind draagt, Maria,
aanhoor onze vurige beê,
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee;
o sterre der zee, o sterre der zee, geleid ons
door ’t leven, o sterre der zee.
Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan, is ’t
scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan, bedaar, o
Maria, de storm op Uw beê, stort hoop ons in ’t
harte, o sterre der zee;
o sterre der zee, o sterre der zee, stort hoop
ons in ’t harte, o sterre der zee.
Maria, als Gij onze schreden geleidt,
schenkt Gij ons Uw licht en Uw zegen altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse rêe
en danken U eeuwig, o sterre der zee;
o sterre der zee, o sterre der zee,
en danken U eeuwig, o sterre der zee.
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.
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GEBED OVER DE GAVEN:
God, bron van alle leven, veel hebt U aan ons
toevertrouwd: elkaar, de mensen om ons heen, ja, heel de
wereld die wij bewonen. Wij komen tot U met deze gaven.
Wil ze uit onze handen aanvaarden als teken van onze
bereidheid om waarachtige leerlingen te zijn van Jezus
Christus, de Mensenzoon, onze broeder en Heer voor
eeuwig. 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, 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 V
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 DEZE BEKER EN
DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET
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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 N..., aan onze bisschop..., 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
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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 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.
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De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
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:
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:
Communielied: WIJ GROETEN U, O, KONINGIN (2)
Wij groeten U, o Koningin, o Maria,
Met U maakt God een nieuw begin, o Maria.
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Refrein: Looft Haar met dankbaarheid, eert
Haar nu wereldwijd, prijst met ons uw
Koningin: salve, salve, salve Regina!
U droeg Gods Zoon dichtbij uw hart, o Maria, Doorstond
met Hem ook leed en smart, o Maria. Refrein.
U werd vervuld van vuur en Geest, o Maria, Op ’t
allereerste Pinksterfeest, o Maria. Refrein.

Zo bent U Moeder van de Kerk, o Maria,
de kroon op heel Gods scheppingswerk, o Maria.
Refrein.
Voor ons bidt U nog steeds om kracht, o Maria, tot
wij bij Hem zijn thuisgebracht, o Maria. Refrein.
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SLOTGEBED:
God, bron van alle leven, voor het Woord dat U tot ons
spreekt, voor het Brood waarmee U ons voedt, ja, voor al
uw gaven zeggen wij U dank. U vertrouwt ons zoveel toe.
Laat ons dan knechten zijn die ervan uitdelen, opdat deze
aarde wordt tot een thuis voor allen, uw koninkrijk, een
wereld vol gerechtigheid. Dat vragen wij U door Jezus, de
Mensenzoon en onze broeder en Heer voor eeuwig.
Amen.
ZEGENBEDE:
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
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Slotlied: LOUDESLIED…………
Te Lourd’ op de bergen verscheen in een grot vol
glans en vol luister de moeder van God. Refrein:
Ave, ave, ave Maria .(2x)
Het was Bernadette, aan wie ze verscheen. Ze
baden om vrede, de handen ineen. Refrein.
Veel pelgrims en zieken, naar Lourdes gegaan,
ervaren daar kracht in ons mens’lijk bestaan. Refrein.
In onze gemeenschap klinkt dikwijls haar naam: “Maria
van Lourdes”. Wij zingen tesaam:
Refrein.
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