woensdag 27 oktober 2021
Dertigste week door het jaar
groen
Het komt aan op gerechtigheid

♫ DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN
Dank U, Heer van alle leven,
voor uw liefde ons gegeven
elke dag van ons bestaan;
tekens van uw vele zorgen,
licht en brood, vandaag en morgen,
warme zon en vriendelijke maan.
U hebt alles welgedaan.
Dank U, Heer, die ons van verre
zonlicht schenkt en vaste sterren,
groeten van uw eigen licht;
goede dagen, klare nachten
en bevrijdende gedachten
aan geluk door U ons toegedicht,
eeuwig hemels vergezicht.

Leer ons danken, leer ons zingen
voor de grot' en kleine dingen,
die U ook vandaag weer geeft.
Wilt U onze Vader heten,
die ons ieder uur doet weten,
dat U alles samen met ons leeft,
wat de kleur van eeuwig heeft.
 Vandaag horen we in het evangelie iemand aan Jezus
vragen hoeveel mensen er gered zullen worden. Hij is
kennelijk geïnteresseerd in aantallen, cijfers, veel of weinig,
meer of minder, rendement, effectiviteit — het zijn de
zaken waarmee economen, sociologen en statistici zich
bezighouden. Jezus geeft enerzijds geen rechtstreeks
antwoord op de gestelde vraag, maar maakt anderzijds wel
duidelijk dat het er velen zullen zijn die aanzitten aan de
tafel in Gods koninkrijk. De spannende vraag is echter: wie
zullen dat zijn? Wie behoren tot die velen? Dat is een vraag
die ook ons aangaat.
Uit Jezus' antwoord kunnen we opmaken dat het aankomt
op het doen van gerechtigheid en daartoe mogen we
eigenlijk geen tijd verloren laten gaan.
 Genadig en liefdevol bent U, Heer, eindeloos is uw
geduld en groot uw trouw. HEER, ONTFERM U.
U bent een steun voor ieder die struikelt, verslagenen richt
U weer op. CHRISTUS, ONTFERM U.
Die U aanroepen bent U nabij, wie U liefheeft houdt U in
leven. HEER, ONTFERM U.
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 Gebed Enige en ware God,
Gij hebt uw Zoon Jezus tot ons gezonden
om hier op aarde uw koninkrijk van vrede en heil te
stichten.
Geef dat wij het waard zijn om daarin binnen te gaan.
Laat uw Woord klinken in ons midden
en doe het vrucht dragen in ons hart,
zodat wij in alles wat wij doen en laten
niets anders zoeken dan uw gerechtigheid.
Dat vragen wij U door Hem die ons daarin is voorgegaan:
Jezus Christus, uw eerstgeboren Zoon en onze Redder en
Heer. Amen
 Eerste lezing: uit de brief van Paulus aan de
christenen van Rome 8,26-30
De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God
moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die
hem toebehoren.
En wij weten dat voor wie God liefhebben,
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles
bijdraagt aan het goede.
Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook
van tevoren toe bestemd
om het evenbeeld te worden van zijn Zoon,
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die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en
zusters.
Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen;
en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken;
en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen
in zijn luister.
♫ Tussenzang : VAN DE MENS 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 Geest aanvaarden,
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die naar het leven leidt,
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde,
de duivel wederstaan.
 Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Lucas
13,22-30
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus verder langs steden en
dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem:
'Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?'
Hij antwoordde: Doe alle moeite om door de smalle deur
naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen
proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen.
Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en
de deur heeft gesloten,
en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:
"Heer, doe open voor ons!", dan zal hij antwoorden:
"Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?"
Jullie zullen zeggen:
"We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u
hebt in onze straten onderricht gegeven."
Maar hij zal tegen jullie zeggen: "Ik ken jullie niet, waar
komen jullie vandaan? Weg met jullie,
rechtsverkrachters!" Dan zullen jullie jammeren en
knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al
de profeten in het koninkrijk van God ziet,
maar zelf buitengesloten wordt.
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Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het
zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd
worden in het koninkrijk van God.
En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn,
en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.'
 Voorbede
God, zelf weten wij niet hoe wij zouden moeten bidden,
maar het is uw Geest die onze zwakheid te hulp komt.
In dit vertrouwen leggen wij onze gebeden voor U neer
en vragen om uw barmhartigheid:
•

voor de volkeren van deze aarde;
dat zij de gerechtigheid leren en de vrede beoefenen
en eerlijk en eerbiedig omgaan met de rijkdom van uw
schepping. Laat ons bidden...
•

voor mensen die zich inspannen om te doen
waartoe Gij hen roept; dat zij zich gesteund weten door
hun omgeving en vreugde en voldoening vinden op de
weg die zij gaan. Laat ons bidden.....
•

voor mensen die zich onzeker voelen over
zichzelf; dat zij door anderen bevestigd mogen worden in
hun waarde en ontdekken hoezeer Gij hun leven doel en
richting heeft. Laat ons bidden...
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Enige en ware God, het is niet gemakkelijk om binnen te
komen in uw koninkrijk, maar wij vertrouwen op uw
barmhartigheid. Hoor dan onze gebeden
en wees genadig voor al uw mensen.
Door Jezus Christus, onze Heer. 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.
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.
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 Gebed over de gaven
Enige en ware God,
brood en wijn dragen wij naar uw altaar,
tekenen van ons geloof en onze inspanning
om te doen wat Gij van ons vraagt:
het stichten van gerechtigheid in deze wereld.
Zie onze goede wil, maar ook onze onmacht.
Op uw hulp zijn wij aangewezen
en op de bijstand van uw heilige Geest.
Wees ons daarom nabij in uw Zoon,
Jezus Christus, onze Redder en Heer. 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.
God van alle mensen,
Uw Zoon Jezus was altijd dicht bij de mensen.
Steeds weer trok Hij hen uit situaties van uitzichtloosheid.
Steeds weer speelde Hij het klaar
hoop te geven voor de toekomst. Hij deed dat niet buiten
de mensen om. Hij vroeg actieve inzet.
Ook vandaag maakt Hij ons duidelijk,
dat wij, mensen, een rol hebben in Uw heilsgeschiedenis,
dat wij het zijn die het komen van Uw Rijk
mede moeten bewerkstelligen.
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Wij zijn dankbaar voor zijn waarschuwingen.
Wij zijn dankbaar voor zijn hulp.
Wij zijn dankbaar voor zijn voortrekkersrol.
Wij zijn dankbaar, dat Hij ons de tijd geeft
te werken met ons leven aan het verkrijgen van
het bewijs van toegang tot de nauwe poort.
Uit dankbaarheid zingen wij U daarom toe: Heilig…
 Eucharistisch gebed IIc:
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
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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.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het
Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de hele wereld,
dat haar liefde volkomen wordt,
één heilig volk met Franciscus, onze paus
en Johannes, onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
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Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus, met de apostelen
en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
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 tot in eeuwigheid. Amen.
 Onze Vader:
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.
11

 Vredesgebed:
God van het leven, Gij die zag, dat het leven goed was.
Gij hebt Uw Zoon Jezus één van ons laten zijn
om ons vóór te gaan op de weg bij het vestigen
van Uw koninkrijk,
een rijk, waar wij leren zó met uw schepping om te gaan
dat wij elkaar het leven mogelijk maken.
Open ons voor uw liefde,
zodat we geen mensen buitensluiten van dit rijk;
wat zal zijn de beloofde nieuwe hemel en aarde,
waar blijvende vrede mogelijk wordt tussen mensen.
Moge vrede, de vrede van Christus, nu al uw deel zijn.
 Lam Gods
 Uitnodiging tot communie:
Ons wordt gezegd, dat de poort nauw is,
maar dat wij tijd hebben ons bewijs van toegang te
verkrijgen.
Jezus heeft ons duidelijk gemaakt,
dat ons samenzijn hier aan de tafel van het verbond,
ons deelnemen aan deze maaltijd, ons kracht geef,
die het mogelijk maakt ons werkelijk in te spannen
de weg te gaan om het bewijs van toegang voor
die nauwe poort binnen te halen. Gelukkig daarom wij, die
zijn uitgenodigd tot deze maaltijd, want zie: Dit is het …
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♫ Communielied: HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN
457
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het zoete brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Een oogst uit kostbaar gaarden,
de wijn die het hart verblijdt,
de vrucht van hemel en aarde,
een voorsmaak van eeuwigheid.
De wijn die de geest betekent
van een nieuw mensenverbond,
de beker die ons zegent —
de Naam van mond tot mond.
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 Slotgebed
Enige en ware God,
wij loven en wij danken U,
omdat wij mochten aanzitten aan uw tafel,
beeld van het feestmaal in uw koninkrijk.
Geef dat wij, gesterkt door deze gaven,
ons nog meer zullen inspannen voor de gerechtigheid.
En mochten wij daarin falen of tekortschieten,
kom dan met uw Geest onze zwakheid te hulp.
Dat bidden wij U door Jezus Christus,
uw eerstgeboren Zoon en onze Redder en Heer.
Amen.
 Zegenbede:
We zijn samen geweest in Jezus’ naam.
We hebben zijn boodschap gehoord
en zijn waarschuwing begrepen.
Moge God ons helpen, die niet in de wind te slaan.
Laten wij ons inspannen de poort op tijd te bereiken
en moge de zegen van de God van alle mensen
ons hierbij helpen: Vader…
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♫ 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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