Woensdag 26 augustus 2020
Eenentwintigste week door het jaar(groen)

Het Thema: Mensen uit één stuk
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.
Openingslied: ALS GOD ONS THUISBRENGT
K. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn. (2x)

Al. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn. (2x)
K. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
Al. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn. (2x)
K. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn,
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Al. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Al. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn. (2x)
Begroeting en Inleiding:
Van iemand die betrouwbaar is wordt gezegd: hij is een
mens uit één stuk. Je kunt op zo iemand bouwen. Er zijn
echter ook mensen die veel beloven, maar hun beloften
niet nakomen. Ze praten mooi, maar intussen proberen
ze beter te worden ten koste van anderen. Ze verkeren
in aanzienlijke posities, maar tegelijkertijd doen ze
ontoelaatbare dingen. Wat zij feitelijk zeggen, denken en
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doen, is niet in overeenstemming met hoe zij zich
voordoen of wat je van hen zou mogen verwachten.
Achterbaks en onbetrouwbaar noemen we dat, of
schijnheilig. Zo willen wij eigenlijk liever niet zijn. Laat
over ons niet afgeroepen worden: 'Wee u,
schijnheiligen...' Laat ons mensen zijn uit één stuk.
Daarom, bidden wij voor onszelf en voor alle
betrouwbare mensen dicht om ons heen, de mensen uit
één stuk, familieleden, vrienden en buren, voor wie
niets te veel is; dat wij mogen blijven groeien in kracht
en moed, door christus onze Heer, Amen.
Gebed om vergeving:
Luid roep ik tot U, Heer, luid smeek ik U om hulp. HEER,
ONTFERM U OVER ONS.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven, Amen
Gebed:
Goede en getrouwe God, wij danken U om Jezus, uw
Zoon, die trouw bleef aan zijn opdracht tot de dood aan
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het kruis. Geef dat wij door zijn Geest worden verlicht om
oprecht en betrouwbaar door het leven te gaan. Dat
vragen wij U in zijn naam, Hij die met U en de heilige
Geest leeft, vandaag en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Eerste lezing: uit de tweede brief van Paulus aan de
christenen van Tessalonica 3,6-10.16-18
Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus
Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders
of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven
volgens de traditie die wij hebben doorgegeven. U weet
zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u
waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd
en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben
ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we
gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Niet dat we
geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning,
maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u
ons zou navolgen. Toen we bij u waren, hebben we
herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal
eten. Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke
wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. Ik, Paulus,
groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het
waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb. De genade
van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Woord van
de Heer......Wij danken God.
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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.
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!
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Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs
23,27-32
Jezus zei tegen de menigte en zijn leerlingen: `Wee
jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie
lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel
fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en
andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de
mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie
innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. Wee
jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie
bouwen grafmonumenten voor de profeten en
versieren de graven van de rechtvaardigen, en jullie
zeggen: "Als wij geleefd hadden in de tijd van onze
voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig
hebben gemaakt aan de moord op de profeten."
Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van
hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat
van jullie voorouders dan maar vol!' Woord van de
Heer......Wij danken God.
Preek:
Voorbede:
Goede en getrouwe God, Schepper van al wat leeft,
vanuit een wereld die verlangt naar vrede en eenheid
bidden wij tot U:
Bidden wij voor alle betrouwbare mensen dicht om
ons heen, de mensen uit één stuk, familieleden,
vrienden en buren, voor wie niets te veel is; dat ze
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mogen blijven groeien in kracht en moed. Laat ons
bidden….Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Wij bidden voor bestuurders en leiders in onze
samenleving, voor voorgangers in kerk en geloof; dat
ze getrouw recht en vrede nastreven. Laat ons
bidden….Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Bidden wij voor allen die slachtoffer worden van valse
beloften en hoop, voor wie bedrogen worden en lijden
omdat ze te goed van vertrouwen zijn; dat ze getroost
worden en hun hoop niet verliezen. Laat ons
bidden….Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Goede en betrouwbare God, al deze gebeden leggen
we U voor in het volle vertrouwen dat U ons hoort en
dat U ons verhoort door Christus, onze Heer. Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn
worden naar het altaar gebracht

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
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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
Goede en getrouwe God, wij bieden U deze gaven,
teken van uw oneindige liefde. Neem ze van ons aan,
want in brood en wijn gedenken wij Jezus. Hij bleef
trouw aan U in lijden en dood. Geef dat wij onze
betrouwbaarheid tonen door ons te blijven inzetten
voor uw koninkrijk op aarde. Dat vragen wij U door
Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft,
vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
PREFATIE:
V.:
De Heer zal bij u zijn.
Al.:
De Heer zal u bewaren.
V.:
Verheft uw hart.
Al.:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.:
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
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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...
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.
EUCHARISTISCHE GEBED IV:
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt
Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
gemaakt 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
dood uitgeleverd; integendeel, 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
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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 zonde. 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
opgebouwd 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 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 verbondmet-ons voor altijd.
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, en 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.
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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 het 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.
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.
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Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit
offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, N…,
voor onze bisschop, N..., voor de bisschoppen van de
gehele kerk, voor de priesters 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 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.
ONZE VADER:
V. Aan gespoord door een gebod van de Heer en door
zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
A. 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
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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. Wenst 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
V. Liefdevolle God, uw liefde voor mensen heeft ons
Jezus gegeven. En Jezus heeft ons getoond, waartoe
liefde in staat is. Uit liefde wilde Hij bij ons blijven en gaf
ons tekenen van zijn blijvende aanwezigheid aan hen,
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die in zijn naam eensgezind eten van brood en drinken
van wijn. Dat is ook nu nog voor ons de mogelijkheid
Hem zelf in ons midden te hebben. Gelukkig daarom wij,
die genodigd zijn aan die maaltijd van liefde, want zie:
Dit is 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.
De communie wordt uitgereikt

Communielied: GOD VAN ALLE MENSEN
God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom
God kom in ons midden, kom Jezus kom.
Heer die door uw leven ’t lijden overwon
Wil de vreugde geven, die met Uw dood begon.
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht
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Slotgebed
Goede en getrouwe God, wij danken U voor de gaven
die we mochten delen om Jezus, uw Zoon, te
gedenken. Geef dat we door Hem worden geïnspireerd
om mensen uit één stuk te zijn, trouw, toegewijd en
aandachtig. Dat vragen we U in zijn naam, Hij die met U
en de heilige Geest leeft, vandaag en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Zegenbede:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe
zegenen: de Vader, de Zoon en + de Helilige Geest.
A. Amen.
V. Gaat allen heen in vrede.
A. Wij danken God.
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.
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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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