Woensdag 26 mei 2021
Achtste week door het jaar - Heilige Filippus Neri, priester
wit

De belangrijkste is wie dient

Openingslied: WIJ ZOEKEN U.
Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan.
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan lijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
Inleiding.
Wie zich opstelt als dienaar, kan in onze wereld doorgaans
niet rekenen op veel bijval. Integendeel, wie zegt de minste
van allen te zijn, wordt geadviseerd om assertiever te
worden en voor zichzelf op te komen. Toch noemt Jezus
zichzelf de dienaar van alle mensen. Hij laat zien dat
dienaar zijn niets te maken heeft met slaafsheid, maar juist
met het nemen van verantwoordelijkheid.
Iemand die ook helemaal dienaar is geweest, is de heilige
Filippus Neri, wiens gedachtenis wij vandaag vieren. Hij
leefde in de zestiende eeuw in Rome. Hij was een
charmant en vooral praktisch ingesteld mens met veel
humor, die zich inzette voor de jeugd en zorgde voor de
zieken. Hij begeleidde velen in hun gebedsleven- en
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geloofsleven en hij kon zo goed luisteren dat men hem de
'apostel van Rome' noemde.
We zijn ook tot dienaar gemaakt door onze doopsel. En
voor de vele keren dat we niet trouw zijn geweest aan die
oproep tot dienaren van de Heer, laten we God om
vergeving vragen.
BoeteAct
Luid roep ik tot U, Heer, luid smeek ik U om hulp.
HEER, ONTFERM U.
Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe.
CHRISTUS, ONTFERM U.
Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven.
HEER, ONTFERM U.
Gebed:
God van al wat bestaat,
niet naar wie enkel op zichzelf gericht zijn,
gaat uw hart uit, maar naar mensen
die hun leven in dienst stellen van de ander.
Wij bidden U: maak ons tot mensen
die lijken op Jezus, uw Mensenzoon.
Hij is de minste van allen geworden
en daarom is Hij de grootste.
Dat wij, net als eens de heilige Filippus Neri,
in zijn voetsporen durven te treden,
vandaag al en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
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Eerste lezing: uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach
36,1.4-5a.10-17
Heer, God van alles wat bestaat, ontferm u over ons,
boezem alle volken angst voor u in. Hef uw hand op
tegen vreemde volken, laat hen uw macht ervaren.
Aan hen hebt u door ons uw heiligheid getoond,
toon zo door hen aan ons uw macht.
Laten zij u erkennen, zoals ook wij erkennen, Heer,
Haast u, volvoer uw besluit,
laat iedereen over uw grote daden vertellen.
Laat wie vlucht door uw vurige toorn worden verteerd,
vernietig ieder die uw volk kwaad doet.
Verbrijzel de hoofden van de aanvoerders van de
vijanden, die zeggen: 'Er is niemand buiten ons.'
Breng de stammen van Jakob weer samen
en geef hun het gebied van vroeger.
Heer, ontferm u over uw volk, naar uw naam genoemd,
over Israël, dat u tot uw eerstgeborene hebt gemaakt.
Ontferm u over de stad van uw heiligdom,
over Jeruzalem, waar uw rustplaats is.
Vervul Sion met de lofprijzing van uw glorie
en uw tempel met uw luister.
Neem het op voor uw eerste schepselen,
vervul de profetieën die in uw naam zijn uitgesproken.
Tussenlied: GOD HEEFT HET EERSTE WOORD .
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
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God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Marcus 10,32-45
De leerlingen waren onderweg naar Jeruzalem
en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust
en ook de mensen die hen volgden waren bang.
Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem
zou overkomen: `We zijn nu op weg naar Jeruzalem,
waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de
hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood
zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de
heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem
bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen
zal hij opstaan.' Jakobus en Johannes, de zonen van
Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden:
`Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u
vragen.'
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Hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?'
Ze zeiden: 'Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van
ons dan rechts van u zitten en de ander links.'
Maar Jezus zei tegen hen: 'Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de
doop ondergaan, die ik moet ondergaan?'
`Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze.
Toen zei Jezus tegen hen: 'Jullie zullen de beker drinken
die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal
ondergaan, maar wie er rechts of links van mij zal zitten,
kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen
voor wie ze zijn bestemd.'
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden,
werden ze woedend op Jakobus en Johannes.
Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen:
`Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun
eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.
Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar
moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te
geven als losgeld voor velen.'
Voorbede God van alle mensen,
het is U eigen dat U zich ontfermt over allen die tot U
roepen in hun nood.
Wil U ook over ons ontfermen nu wij vol vertrouwen tot
U bidden:
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•

voor mensen die verantwoordelijkheid

dragen,
voor hen die besturen en leiding geven;
dat zij zich dienstbaar kunnen opstellen...
•

voor mensen die onrecht wordt aangedaan,
voor hen die bespot en vernederd worden;
dat zij geholpen worden voor zichzelf op te komen...
•

voor mensen die altijd voor anderen klaar

staan,
voor hen die zich bekommeren om wie in nood verkeren;
dat zij zich door U gezegend mogen weten...
God, alles wat bestaat, ligt in uw hand.
Zie wat er leeft in ons hart
en wil gehoor geven aan ons gebed.
Maak ons tot mensen die U en elkaar dienen,
zoals uw Zoon Jezus Christus dat gedaan heeft.
Dat bidden wij U op voorspraak van de heilige Filippus
Neri voor vandaag en morgen en al onze dagen. 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.
v.
Bidt allen, dat u en mijn offer aanvaard kan
worden door God, de Almachtige Vader.
a. 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 van alles wat leeft,
U hebt ons uw Zoon Jezus Christus gegeven,
die ons geleerd heeft wat het betekent
anderen te dienen en de minste van allen te willen zijn.
Hij heeft de beker van het lijden gedronken
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om heel deze wereld terug te brengen tot U.
Aanvaard daarom wat wij U aanbieden:
dit brood en deze wijn, en aanvaard ook ons.
Maak ons dienstbaar en toegewijd aan elkaar
omwille van Jezus, de Mensenzoon,
uw Dienaar en onze Heer.Amen.
 Prefatie
v. De Heer zal bij u zijn
a. De Heer zal u bewaren
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
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en
om heil en genezing te vinden zullen wij uw naam
verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd
bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij houdt
nooit op zich geheel en al voor ons te geven, Hij spreekt
voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht,
Hij sterft niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch
in leven blijft. Vreugde om het paasfeest vervult ons,
mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen
in de hemel,
de machten en de krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde: Heilig, Heilig,
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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.
A. 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:
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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 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.
A: 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.
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A.
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 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.
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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…
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.
VREDES WENS…
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.
En met uw geest.
LAM GODS….
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Uitnodiging tot de communie
v. Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld.
a. Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Communielied: ZINGT VOOR DE HEER VAN LIEFDE EN
TROUW.
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.
Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.
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Slotgebed
God, Heer van hemel en aarde,
wij danken U voor alles wat U ons geeft:
uw liefde, uw ontferming en nabijheid.
Wij danken U voor uw grootste gave:
Jezus Christus, de mens naar uw hart.
Houd ons bijeen en maak ons tot mensen
die instaan voor de wereld en wie haar bewonen.
Leer ons niet te heersen, maar te dienen,
zoals Hij dat gedaan heeft, uw Zoon,
die zijn leven gaf als losgeld voor velen.
Aan Hem komt alle eer en glorie toe,
vandaag en alle dagen, tot in uw eeuwigheid. Amen.
Slotlied: WIJ GROETEN U, O KONINGIN.
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U Moeder vol van teed're min, o Maria:
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina.
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria. refr.
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr.
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr.
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