Woensdag 29 juli 2020
DE HERDENKING VAN HEILIGE MARTA
(WIT)
HET THEMA: VOLGELINGEN VAN DE HEER

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.
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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:
Beste mensen van harte welkom bij deze viering. Vandaag
vieren we de gedenkdag van Marta, de zus van Lazarus en
Maria. Zij was een vrouw met een geweldig groot geloof.
Haar broer is gestorven, maar toch treedt ze Jezus
onbevangen en hoopvol tegemoet. Zij herkent Hem als de
Messias, als de Zoon van God. Haar vertrouwen wordt niet
beschaamd. Het geloof van Marta overwint de dood en
maakt hem krachteloos. Zo is zij leerling van Jezus, vol
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hoop en vertrouwen. Laten we haar, juist op deze dag,
proberen te volgen.
Gebed Om Vergeving:
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, maak mij toch niet
beschaamd. HEER, ONTFERM U.
Red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te
hulp. CHRISTUS, ONTFERM U.
Wees de rots waarop ik wonen mag, waarheen ik altijd
vluchten kan. HEER, ONTFERM U.
Gebed
Goede God, U bent de bron van alle leven, uit U
ontspringt het en naar U vloeit het terug. Wij bidden U:
herschep ons en maak ons tot mensen die uw Woord
verstaan en die vertrouwen op leven dat over de dood
heen reikt. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Eerste lezing: uit de profeet jeremia 15,10.16-21
`Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! Ik wek
overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. Ik ben niemands
schuldeiser, en heb zelf geen schulden, toch word ik
door iedereen vervloekt. Telkens als ik uw woorden
hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden
gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o
HEER, God van de hemelse machten. Nooit was ik in
vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt.
Eenzaam was ik, door uw toedoen, u had mij immers
volgegoten met uw woede. Waarom blijft mijn lijden
duren, is mijn wond niet te genezen, waarom wil hij
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maar niet helen? U hebt mij teleurgesteld, als een beek
die drooggevallen is.' Dit zegt de HEER: Als je bij mij
terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als
je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je
weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou
richten, jij mag je niet richten naar hen. Ik maak jou voor
dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je
bestrijden, maar je niet overwinnen, want ik zal je
terzijde staan om je te beschermen en te redden —
spreekt de HEER. Ik zal je redden uit de handen van
boosdoeners, ik bevrijd je uit de greep van
geweldenaars.' Woord van de Heer, Wij danken God
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes 11,1927
Veel Joden waren naar Marta en Maria gekomen om
hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen
Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem
tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen
Jezus: 'Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer
niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u
alles zal geven wat u vraagt.' Jezus zei: `Je broer zal uit
de dood opstaan.' `Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de
opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Maar Jezus
zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die
leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'
`Ja Heer,' zei ze, 'ik geloof dat u de messias bent, de
Zoon van God die naar de wereld zou komen.'
Woord van de Heer, Wij danken God
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Preek:
Voorbede (Laat ons bidden...Heer onze God wij
bidden u verhoor ons)
God van de hemelse machten, zoals eens de heilige
Marta vol hoop en vertrouwen uw Zoon Jezus
tegemoet trad, zo komen wij nu ook tot U met ons
gebed:
Wij bidden voor alle mensen die vast geloven in uw
toekomst; dat ze tegenslagen kunnen dragen en
verwerken, dat ze geluk en vrede bewaren in hun hart.
Laat ons bidden...
Wij bidden voor alle mensen die dienstbaar zijn aan
hun medemens; dat hun inzet wordt gezien en
gewaardeerd, dat ze blijven bijdragen aan een wereld
die goed is. Laat ons bidden...
Wij bidden voor alle mensen die werk maken van hun
geloof; dat ze geïnspireerd blijven door uw
levendmakende Geest, dat op hun werk uw zegen mag
rusten. Laat ons bidden...
God, op U stellen wij onze hoop. Bewaar in ons het
vertrouwen dat U ons behoedt en behoudt, en breng ons
e4enmaal thuis bij U, door Jezus, die de dood heeft
overwonnen en die leeft bij U in alle eeuwigheid. Amen.
Dienst van de Tafel:
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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.
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 God, U bent de schenker van alle leven. Zelfs in de
dood laat U ons niet verloren gaan. Daarvoor danken wij
U met dit brood en deze wijn, tekenen van onze
verbondenheid met Jezus, uw Zoon. Wil deze gaven uit
onze handen aanvaarden en voed ons met zijn
levenskracht. Dat wij, samen met de heilige Marta, Hem
mogen volgen op al onze wegen, vandaag en morgen en
eeuwig en altijd. 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.
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 door Christus onze Heer.
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Gij hebt gewild dat wij in Hem genezen werden en
herschapen; genade op genade hebt Gij ons gegeven, en
van zijn overvloed ons uitgedeeld. Rechtens aan U gelijk
heeft Hij zichzelf ontledigd, heeft Hij zijn levenskracht, zijn
Bloed gegeven, en zo, al wat bestaat, met U verzoend. Hij
is verheven boven alle machten en nu, voor allen die zijn
woord volbrengen, werd Hij de oorsprong en de bron van
een onvergankelijk geluk. Daarom met alle engelen,
machten en krachten, Met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed III-b
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.
(Samen) 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
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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.
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij
komt.
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. 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.
(Samen) Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van zijn Lichaam et Bloed. Vervul ons van zijn
heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest. Moge Hij ons maken tot
een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het
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erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met
uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw
heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
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. 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.
(Samen) 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.
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.
(Samen) 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. Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft.
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 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.
Vredewens:
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. A. Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen wij elkaar de vrede.
Lam Gods:
Uitnodiging tot De Communie:
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.
De Communie wordt uitgereikt
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Communie Lied: EET EN DRINKT
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!
Slotgebed:
Goede God, uw Woord is voor ons een bron van leven en
de gemeenschap van brood en wijn maakt ons
deelgenoot in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon. Wij
loven en wij danken U en bidden: versterk ons
vertrouwen en geloof. Laat ons, zoals eens de heilige
Marta, getuigen dat uw scheppingsmacht verder reikt
dan alle dood. Dat vragen we U door Jezus, de Messias,
onze Heer voor eeuwig en altijd. Amen.
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SLOTLIED: LIED VAN VERTROUWEN
Ga mee met ons,
trek lichtend voor ons
uit naar tijd en land
door U ooit aangeduid.
Leef op in ons,
de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft,
die leeft voorgoed.
Ga mee met ons,
verberg U niet altijd.
Gun ons een flits,
een teken in de tijd,
dat U nog leeft,
nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop
voor de vrede leeft.
Ga mee met ons,
wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood
aan enkel hier en nu.
Licht op in ons,
wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons
de toekomstmens ten doop.
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