Woensdag 23 september 2020
Vijfentwintigste week door het jaar - Vredesweek groen

HET THEMA: Met niets op weg

Openingsrite:
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. 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.

OPENINGSLID: EEN MENS TE ZIJN OP AARDE
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
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Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Inleiding:
Veel mensen hebben een tekort aan financiële middelen.
Geldgebrek kan je veel energie kosten. Je hebt toch eten
nodig, en onderdak. Maar dat je ook hoofdbrekens kunt
hebben over te veel bezit, dat vergeten we weleens. Jezus
stuurt zijn twaalf apostelen uit met het nadrukkelijke
advies niets mee te nemen voor onderweg, geen brood,
geen geld, geen extra kleding. Het is alsof Hij zegt: laat je
niet afleiden door wat je hebt, maar sta open voor wie je
ontmoet. En vooral: ga uit van het goede van mensen!
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.
Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen
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Gebed:
Goede God, zoveel hebt U ons gegeven, zelfs uw Zoon
hebt U ons toevertrouwd. Maak ons dan open voor het
Woord dat Hij brengt en dat ons richt op U en op elkaar.
Geef dat wij, net als de leerlingen toen, zijn boodschap
verkondigen en vrede brengen aan ieder mens die wij
ontmoeten en in ieder huis dat wij binnentreden. Dat
bidden wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer
voor altijd. Amen.
Eerste lezing: uit het boek der Spreuken 30,5-9
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij
hem hun toevlucht zoeken. Voeg niets aan zijn woorden
toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar. Twee
dingen vraag ik u, gun ze me zolang ik leef: Houd me ver
van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet
rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk
zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen
zeggen: 'Wie is de HEER?' En als ik arm zou zijn, zou ik
stelen en de naam van mijn God te schande maken.
Woord van de Heer.... Wij danken God
TUSSENLIED: GROOT IS DE GOD
Groot is de God, die vol verwachting
mensen zijn aarde toevertrouwt.
Groot is de God, die oppermachtig
zo op de kleine mensen bouwt.
Groot is de mens die doet wat God noemt:
wie voor zijn schepping zorgt
leeft als een ware vorst.
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God stelt zijn eer in onze hoogheid,
alles legt Hij in onze hand.
Zijn naam moet luisterrijk en groot zijn
in wat de mens als koning kan.
Wie zich ontfermt, Gods werk beschermt,
wie goede herder is,
komt stralend aan het licht.
Wat doet de mens in den beginne:
Adam geeft aan het dier een naam.
Hij wil zich aan Gods wereld binden,
hij brengt de lieve vrede aan.
Laten ook wij een herder zijn,
de wereld is in nood,
God stelt op ons zijn hoop.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas 9,1-6
Jezus riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag
over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen.
Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te
verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen:
'Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas,
geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in
het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar
weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud
dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met
hen te maken wilt hebben.' Ze gingen op weg en trokken
van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede
nieuws verkondigden en overal zieken genazen. Woord
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van de Heer.... Wij danken God
Homilie:
Voorbede
God U bent ons steeds nabij, vooral als wij denken met
lege handen te staan. Hoor ons als we tot U bidden:
om moed voor mensen die gehecht zijn aan welvaart en
status en geen oog hebben voor de nood van anderen; dat
ze hun bezittingen durven delen...
om inzicht voor mensen die gebukt gaan onder zware
lasten en niet kunnen loskomen van het verleden; dat ze
met open handen de toekomst tegemoet treden...
om steun aan pelgrims, aan mensen die met niets op weg
zijn en hun vertrouwen stellen op U en hun medemensen;
dat ze onderweg gastvrijheid ondervinden...
God, verhoor onze gebeden, maak ons open en
ontvankelijk en royaal naar anderen toe. Dat vragen wij U
door Jezus, uw Zoon, die ons naar U is voorgegaan, en
leeft met U, vandaag en alle dagen. Amen.
TAFELLIED: 116 TOT U BEN IK GEZONDEN
Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
"tot u ben ik gezonden."
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
REFREIN: Alles heeft Hij welgedaan.
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Tot wie zou ik anders gaan.
Hij gaf aan blinden het gezicht,
De nacht heeft Hij verdreven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. REFREIN:
Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis." REFREIN:
En alwie Jezus' naam belijdt,
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. REFREIN:
DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT
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, niets anders dan deze eenvoudige gaven hebben wij
hier op uw tafel geplaatst: brood en wijn om uw Zoon te
gedenken. Aanvaard ze als teken van onze bereidheid om,
net als de apostelen, met niets op weg te gaan en ons
vertrouwen te stellen op U alleen. Dat vragen wij door
Jezus Christus, onze Heer, die met U leeft in eeuwigheid.
Amen.
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Prefatie:
V. De Heer zij met U.
A. En met uw geest.
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.
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk
goed uw heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader; Gij zijt
een God van leven en waarheid, Gij alleen, Gij bestaat van
voor alle eeuwen en Gij duurt in alle eeuwigheid voort, in
het ontoegankelijke licht is uw woning. Gij zijt de bron van
leven, in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan
geroepen, Gij hebt al het geschapene met zegening
verzadigd en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt met
de glans van uw licht. Daarom staat rond U een schare van
engelen die niemand tellen kan, uw dienaren, die het
gelaat van uw glorie zien en U ononderbroken lofzingen,
dag en nacht. In hun koor willen ook wij onze stem doen
horen, met ieder schepsel op aarde zingen wij U jubelend
onze lofprijzing toe: Heilig, heilig, heilig...
EUCHARISTISCH GEBED
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij
met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
ge¬maakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de
8

dood uitgeleverd; integen¬deel, Gij zijt hem met alle hulp
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft
gevonden. Menigmaal- hebt Gij aan de mensen een
verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten,
gesproken over hun heil in de verte.
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij
toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren
Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden
door de heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft
Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar
niet in de zon-de. Aan geringen heeft Hij een boodschap
gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating
gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich
aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle
sterven afgebroken en opge-bouwd tot een nieuw
bestaan. En opdat wij niet meer voor onszelf zouden
leven maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd
en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van
uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn werk in deze
wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde toe.
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze
offergaven wil bezielen, opdat zij † het Lichaam en Bloed
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-metons voor altijd.
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Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader zou
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het
uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam
Hij het brood, brak het, zegende U, en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de
woorden: Neemt deze beker en drink 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 ons geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze
verlossing, wij gedenken de dood van Christus en zijn
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven
en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol
verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij
brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave
die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de
wereld.
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Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer,
dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen
genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker
drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden
verzameld, in Christus voltooid tot een levende
offerande, tot uw lof en eer.
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer
aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus
Franciscus, voor onze bisschop Johannes, voor de
bisschoppen van de gehele kerk, voor de priester en
diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor
heel het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht
hart zoeken. Denk ook aan hen die in vrede met Christus,
uw Zoon, zijn gestorven en aan alle doden waarvan de
gelovige gezindheid door U alleen was gekend.
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij
de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen
met de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt
verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met
uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met
de gehele schepping, die Gij uit zonde en dood hebt
opgericht, uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie
Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd.
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.
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ONZE VADER:
V. 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:
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. ( 2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons
de vrede.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
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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
eeuwig leven, Amen.
COMMUNIELIED:
Als Gij Naar De Woorden Luistert
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
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Slotgebed
God, met niets zond Jezus zijn leerlingen uit, geen stok,
geen tas, geen geld, geen jas, geen brood voor onderweg,
maar wel met uw Woord om hen te leiden. Laat ditzelfde
Woord leven in ons hart, opdat ook wij met niets op weg
durven gaan en onbevooroordeeld de wereld tegemoet
treden. Zo gaan wij uw Zoon en zijn leerlingen achterna,
vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
WEGZENDING EN ZEGEN:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest.
A. Amen.
V. Gaat allen heen in vrede.
A. Wij danken God
SLOTLIED: IN VUUR EN VLAM (kerk bundel blz. 99)
Wie leeft verloren in de tijd
raakt aan de haast zijn leven kwijt,
hij gaat zijn weg met ogen dicht
en ziet geen spoor, geen schijn van licht;
maar als zo’n blinde ziende wordt,
dan komt hij oog en oor te kort,
hij vindt zichtzelf, de dag breekt aan,
hij koMt in vuur en vlam te staan.
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Maar soms zijn mensen levend dood,
want hun bestaan is ademnood,
ze leven roekeloos en snel
en zetten hart en hoofd op ’t spel;
maar als zo’n mens geduldig wacht,
dan voelt hij hoe een ander zacht
zijn armen om hem heen wil slaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
Wanneer een mens maar verder wil,
hij jaagt maar door en staat niet stil
op weg naar geld en klatergoud,
zo’n mens verslijt, wordt ziende oud;
maar als hij knielt en biddend rust,
zal God hem wekken doelbewust.
hij haalt hem uit zijn droom vandaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
Wie vastgeroest en uitgedoofd
alleen nog in vandaag gelooft,
wie nooit eens over bergen ziet,
wordt moe en sterven zal zijn lied;
maar als in harten heimwee brandt
naar nieuwe tijd en blijer land,
dan breken mensen op en gaan,
men komt in vuur en vlam te staan.
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