Woensdag 23 juni 2021
Twaalfde week door het jaar

groen

Een vruchtbaar bestaan
OPENINGSLIED: HOUD MIJ IN LEVEN
K.:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
A.:
Houd mij in leven, wees gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K.:

A.:
K.:

A.:

K.:

A.:

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Inleiding
Wat is een zinvol leven? Moet je het begrijpen als een
opdracht of een roeping? Misschien kun je zeggen dat we
iemands leven zinvol vinden als het voor anderen van
betekenis is. Dat kan nog heel verschillend zijn: iemand om van
te houden, iemand om voor te zorgen, of juist iemand die van
jou houdt, voor jou zorgt. Van Jezus komt de aansporing om te
zijn als een boom die goede vruchten voortbrengt: een oproep
die we ter harte mogen nemen.
Laten we God om ontferming vragen.
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Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
van verre doorziet U mijn gedachten. HEER, ONTFERM U.
U bent voor mij en U bent achter mij,
U hebt uw hand op mij gelegd. CHRISTUS, ONTFERM U.
Laat mij geen verkeerde wegen gaan, leid mij op de weg die
toekomst geeft. HEER, ONTFERM U.
Gebed
Barmhartig en liefdevolle God,
U herkennen wij in het goede
dat ons steeds ten deel valt.
Wek in ons altijd weer opnieuw geloof en vertrouwen.
Dat we de toekomst aandurven
en een vruchtbaar bestaan leiden.
Zo bidden wij U voor vandaag
en alle dagen die U ons geeft. Amen
Eerste lezing: uit het boek Genesis 15,1-12.17-18
Eens richtte de HEER zich tot Abram in een visioen:
`Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild
beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.'
`HEER, mijn God,' antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft
het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik
bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus.
U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven;
daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam
worden.'
Maar de HEER sprak opnieuw tot hem:
`Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven,
maar een kind dat jijzelf zult verwekken.'
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Daarop leidde hij Abram naar buiten.
`Kijk eens naar de hemel,' zei hij, 'en tel de sterren, als je
dat kunt.' En hij verzekerde hem: `Zo zal het ook zijn met
jouw nakomelingen.'
Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit
toe als een rechtvaardige daad.
Ook zei de HEER tegen hem: 'Ik ben de HEER, die jou heeft
weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit
land in bezit te geven.'
`HEER, mijn God,' antwoordde Abram,
`hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?'
`Haal een driejarige koe,' zei de HEER, 'een driejarige geit,
een driejarige ram, een tortelduif en
een jonge gewone duif.'
Abram haalde al deze dieren,
sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier
tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze
weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel
Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd
door angst en diepe duisternis. Toen de zon ondergegaan
was en het helemaal donker was geworden,
was daar plotseling een oven waar rook uit kwam,
en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door
ging.
Die dag sloot de HEER een verbond met Abram.
Dit land,' zei hij, 'geef ik aan jouw nakomelingen,
van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.'
4

TUSSENLIED:HET LIED VAN ALLE ZAAD
Wie als een God wil leven hier op aarde,
Hij moet de weg van alle zaad
en zo vindt hij genade.
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
hij leeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander
het kleinste zaad wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
voor iedereen op aarde.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 7,15-20
Jezus sprak tot zijn leerlingen en de menigte: 'Pas op voor
valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar
eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
Aan hun vruchten zul je hen herkennen.
Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen
van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten,
maar een slechte boom draagt slechte vruchten.
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,
evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.
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Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen.
Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.'

Voorbede
God van alle leven,
U die ons een rijke toekomst belooft,
tot U naderen wij met ons gebed:
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•

voor mensen die vruchten van liefde en trouw
voortbrengen, voor allen die voor anderen van betekenis
willen zijn; dat zij daarvoor steeds nieuwe inspiratie mogen
ontvangen. Laat ons bidden...
•

voor mensen die geen hoop meer hebben,
die het leven niet meer kunnen omarmen;
dat er licht doorbreekt in hun duisternis. Laat ons bidden...
•

voor mensen die U een leven lang zoeken
en die zich aan U kunnen toevertrouwen; dat zij daarin
anderen tot voorbeeld mogen zijn. Laat ons bidden...
Barmhartige God,
U hebt ons het vertrouwen gegeven
dat we een vruchtbaar bestaan kunnen leiden.
Wees ons tot steun in moeilijke tijden,
opdat we ook dan goede vruchten mogen voortbrengen.
Dat vragen we U omwille van Jezus, onze Heer,
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
TAFELLIED: EET VAN HET BROOD mel. Zomaar een dak
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Gebed over de gaven
God van alle leven,
dankbaar komen wij tot U met de vruchten uit uw schepping:
dit brood en deze wijn.
Aanvaard ze uit onze handen
en aanvaard ons, zoals we zijn, mensen die zoeken naar zin,
op weg naar een vruchtbaar bestaan. Dat wij in het delen van
deze gaven gesterkt en bemoedigd worden om te leven
in de navolging van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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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. 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 schepping 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
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 2
V: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige;
heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen
uit alle naties en rassen en talen;
want van oost tot west
moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan uw Naam.
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U,
ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te
verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.
Hij gaf hem 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis,
en zijn verheffing aan uw rechterhand;
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,
en bieden U vol dankbaarheid
dit offer aan, zo levend en heilig.
A.
Wij vragen U, Heer:
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk,
en wil er uw Zoon in herkennen,
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest
opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.
V. Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen,
dat Gij ons beloofd hebt,
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods,
samen met uw apostelen en martelaren,
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
A: Mogen de vrede in de wereld
en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon,
dat ons in handen is gegeven,
opdat wij met U worden verzoend.
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V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en Johannes., onze bisschop, met alle bisschoppen,
de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
A: Wij vragen U, welwillend te staan
tegenover de wensen van deze gemeenschap
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.
Goede God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.
V: Laat onze overleden broeders en zusters,
ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn
heengegaan, genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,
om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw
heerlijkheid, door Christus onze Heer.
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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
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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.
Lam Gods
Uitnodiging tot communie:
COMMUNIELIED: UIT VUUR EN IJZER
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
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gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
Slotgebed God van alle leven,
bij U is de toekomst, belofte van heil en zegen.
Wij danken U dat U ons tegemoet treedt
met uw Woord dat ons inspireert
en met uw Tafel die ons voedt.
Aan de vruchten zal men ons kennen
en daarom bidden wij U: laat ons zijn
als goede bomen, stevig geworteld in de aarde,
die ook goede vruchten voortbrengen.
Dat vragen we U voor deze dag
en voor alle dagen van ons leven. Amen.
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Slotlied: Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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