Woensdag 30 september 2020 :
Zesentwintigste week door het jaarHeilige Hiëronymus, priester en kerkleraar.
Thema: Jezus volgen – kunnen we dat ?

Openingslied: 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.
Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.
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Hij gaf aan blinden het gezicht.
De nacht heeft Hij verdreven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. refr.
Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis." refr.
En alwie Jezus' naam belijdt,
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. refr.
Inleiding na de begroeting.
Vandaag horen we Jezus in het evangelie zeggen wat het
kost om Hem te volgen. Dat is niet gering. We moeten al
onze zekerheden opgeven, ons niet vastpinnen op het
verleden en de toekomst hoopvol tegemoet zien. Maar... we
zijn juist zo gehecht aan alles wat we om ons heen hebben.
En dat wat achter ons ligt zomaar loslaten - wie kan dat? We
worden toch juist bepaald door onze afkomst en
geschiedenis? En de toekomst positief tegemoet treden is
ook niet gemakkelijk in deze tijd van klimaatcrisis en andere
dreigingen. En toch, wat zou er gebeuren als we ons ervoor
openstellen, voor wat Jezus van zijn volgelingen vraagt?
Zouden we misschien ook kunnen groeien in het leerling
worden van Jezus?
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Vandaag gedenkt de Kerk de heilige Hiëronymus. Hij
vertaalde de Hebreeuwse en de Griekse Bijbel in het Latijn,
een taal die voor iedereen te begrijpen was, opdat velen
Jezus zouden kunnen volgen.
Heer, U bent goed en tot vergeving bereid,
groot is uw trouw voor wie U aanroept.
Heer, ontferm U over ons.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Richt mijn hart onverdeeld op uw weg,
laat mij hem in trouw bewandelen.
Christus, ontferm U over ons.
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Liefdevol bent U en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig. Heer, ontferm U over ons.
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Gebed
Machtige God,
uw grootsheid kunnen wij maar vermoeden,
Gij gaat immers al ons voorstellingsvermogen te boven. En
toch wenden wij ons tot U in de hoop
dat Gij naar ons bidden hoort.
Wees hier in ons midden aanwezig
en laat ons in woord en teken merken wie Gij zijt.
Kom ons tegemoet in uw Zoon, Jezus, uw enige.
Dat Hij in ons leven onze gids mag zijn,
die ons uw koninkrijk laat zien,
dat duren zal in eeuwigheid. Amen.
3

Eerste lezing: uit het boek job 9,1-12.14-16
Hierop antwoordde Job: `Zeker, ik weet dat het zo is,
hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover God? Als je
met hem een rechtsgeding wilt aangaan,
heb je niet één op de duizend maal een weerwoord.
Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is,
God kan hij nimmer straffeloos trotseren.
Hij verplaatst bergen, voor men het merkt; in zijn woede
stoot hij ze omver. De aarde schudt hij van haar plaats,
zodat haar zuilen wankelen.
De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt,
en hij sluit de sterren weg, verzegeld.
Hij spant het hemelgewelf, hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht.
Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet,
hij glipt langs mij heen en ik merk het niet.
Als hij iets wegrukt, wie weerhoudt hem dan?
Wie zal hem zeggen: "Wat doet u?"
Hoe kan ik mijn stem dan laten horen,
hoe kan ik dan de juiste woorden vinden?
Al sta ik in mijn recht, een weerwoord heb ik niet,
ik kan slechts mijn rechter om genade smeken.
Als ik hem zou roepen en hij antwoordde,
zou ik niet geloven dat hij naar me luisterde.
Woord van de Heer. Wij danken God.
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Tussenzang: Toen Hij de blinde man genas
Toen Hij de blinde man genas,
zijn duister had verdreven,
de man die doof geboren was,
’t spreken had gegeven,
toen riep Hij al die ’t zagen toe:
“Ga heen en doe zoals Ik doe;
dan zal de wereld leven”.
“Sluit niet de ogen voor de pijn,
die mensen moeten lijden,
zie om naar wie gevangen zijn,
die voor hun vrijheid strijden,
doe recht en kies in stad en land
voor geven met een gulle hand
dan sta Ik aan jouw zijde”.
“Spreek vrij de woorden die Ik sprak,
al zal men ze verachten;
stel alle leugens aan de kaak,
die vals geluk verschaffen;
en wijk niet voor het grijs geweld
van kleine dromen en groot geld;
weerspreek de kwade machten”.
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Lezing: uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 9,57-62
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Jezus:
`Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.'
Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de
vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn
hoofd nergens te ruste leggen.'
Tegen een ander zei hij: 'Volg mij!'
Maar deze zei: 'Heer, sta me toe eerst terug te gaan om
mijn vader te begraven.' Jezus zei tegen hem: 'Laat de
doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het
koninkrijk van God te verkondigen.'
Weer een ander zei: `Ik zal u volgen, Heer, maar sta me
toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.'
Jezus zei tegen hem: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en
achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk
van God.' Woord van de Heer. Wij danken God.
Preek:
Voorbede
Heilige en getrouwe God,
uw Zoon Jezus vraagt ons om niet achterom te kijken,
maar ons open te stellen voor uw toekomst. Zie genadig
naar ons om en wil ons horen nu wij bidden:
.
voor politici en beleidsmakers, voor allen die
verantwoordelijkheid dragen en belangrijke beslissingen
nemen die gevolgen hebben voor heel onze wereld; dat ze
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zich laten leiden door zuivere bedoelingen en oog hebben
voor wat mensen hoop geeft. Laat ons bidden.
.
voor allen die het verleden idealiseren, de tijd dat
alles beter was, voor zovelen die geen afstand kunnen
nemen van hun vroegere ideeën en daden; dat ze oog
krijgen voor wat goed is in deze tijd, voor het nieuwe, het
veelbelovende. Laat ons bidden.
.
voor allen die in hun leven oprecht uw Zoon
proberen na te volgen en daarbij soms grote weerstanden
moeten overwinnen, in zichzelf of in hun omgeving; dat
uw heilige Geest hen mag inspireren, bemoedigen en
ondersteunen. Laat ons bidden.
God,
dit alles leggen wij aan U voor.
Zie ons in genade aan en wil onze gebeden verhoren.
Dat vragen wij U op voorspraak van de heilige
Hiëronymus, die wij vandaag gedenken, en door Jezus,
uw Zoon en onze Gids en Heer. Amen.
Dienst van de Tafel.
Het brood en de wijn worden
naar het altaar gebracht.
Tafellied: Vergeet het niet
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Laten wij het niet vergeten:
met elkaar dit brood te eten
en te drinken deze beker.
Mensen groeien naar elkaar,
kunnen bouwen aan een wereld
zoals Jezus deed geregeld.
Dan is God in mensen tastbaar,
wordt de vrede onvoorstelbaar,
en komt geluk niet in gevaar.
V. Bidt, broeders en zusters….
Gebed over de gaven
Onbevattelijke God, met deze gaven komen wij tot U:
een schaal met brood, een beker wijn.
Wil ze zien als blijk van onze goede wil
om, al is het soms met vallen en opstaan,
Jezus, uw Zoon, te volgen. Moge het delen in zijn
Maaltijd ons helpen om los te komen
van zoveel dingen die ons in beslag nemen,
zodat wij onze aandacht onverdeeld kunnen richten
op Hem en op uw koninkrijk dat komen zal,
nu, in deze dagen, en altijd. Amen.
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Prefatie 8
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.
V. 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.
Al: Gij hebt gewild dat wij in Hem
genezen werden en herschapen;
genade op genade hebt Gij ons gegeven,
en van zijn overvloed ons uitgedeeld.
V. Rechtens aan U gelijk
heeft Hij zichzelf ontledigd,
heeft Hij zijn levenskracht, zijn Bloed gegeven,
en zo, al wat bestaat,
met U verzoend.
Al: 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.
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V. Daarom met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zeggen U toe vol vreugde: Al.: Heilig,
Eucharistisch gebed IIc
V. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Al: Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest;
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
V. 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:
NEEM 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 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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Al. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V. 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.
Al. 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.
V. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de wereld;
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
met Franciscus. onze paus en Johannes. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Al. 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.
V. 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,
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waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te
zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.
Al. 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.
V. Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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.
 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. Amen.
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V. De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
♫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.
Al. 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: U die mij kent
U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die ik moet zijn.
Hij die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
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Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.
U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn,
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.
Slotgebed:
Genadige en getrouwe God,
wij loven en danken U om Jezus, uw Zoon,
die ons steeds weer roept om Hem te volgen.
In woord en teken komt Hij ons nabij
en doet Hij ons delen in zijn leven.
Wij bidden U: blijf bij ons en help ons
ons oog gericht te houden op Hem,
uw Mensenzoon, die ons voorgaat
op de weg naar uw koninkrijk.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen die komen, tot in eeuwigheid. Amen.
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Slotlied: GEROEPEN OM JEZUS' WEG TE GAAN
mel. Zomaar een dak . . .
God onze Heer, Schepper van leven,
Vader van ieder mensenkind.
U wilt uw zorg, uw liefde geven,
groten noch kleinen onbemind.
Dus roept U mensen van oudshér
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
Wapengeweld zult U niet kiezen,
machten en krachten winnen niet!
Eens komt de tijd dat zij verliezen,
U wilt geluk en geen verdriet.
Dus zoekt U mensen naar uw hart
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
Steeds roept U ons:
kies toch voor vrijheid,
maak u toch los van min geweld
leg af de haat, zoek toch de waarheid,
heb al uw hoop op Mij gesteld.
Zo wijst U mensen op hun taak,
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.

15

16

