
woensdag 16 maart 2022 
Tweede week van de veertigdagentijd 

Wil je groot zijn, wees dan dienaar 
 
 

 
 
Openingslied: NU DOEN DE MENSEN NOG KWAAD 
Refr. Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw 
de hemel en de aarde. (2x) 
 
Nu doen de mensen nog kwaad,  
nu gooien zij met stenen,  
dan zal men gratie verlenen,  
dan is voorbij de haat. Refrein 
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Nu doet men anderen pijn,  
nu gooit men nog met stenen,  
dan zal er niemand meer wenen,  
dan zal er vrede zijn. Refrein 
 
Nu lopen mensen gevaar, 
nu worden zij gestenigd, 
dan zijn de volken verenigd, 
dan hoeden zij elkaar. Refrein 
 
Nu worden mensen gedood, 
nu worden zij gestenigd, 
dan zijn de noden gelenigd, 
delen zij 't daaglijks brood. Refrein 
 
Welkomstwoord: 
Soms zien we mensen dingen doen waarvan we denken: 
dat kan nooit goed aflopen. Zo zien ook de leerlingen van 
Jezus, dat Hij de weg gaat, die naar zijn dood zal voeren. Zij 
kunnen Hem slechts volgen op die weg en daardoor leren 
ze iets heel belangrijks. Uiteindelijk gaat het om 
dienstbaarheid; om dienstbaarheid aan God en aan 
mensen.  
Het probleem is, dat diep in velen van ons de behoefte zit 
om de baas te zijn, aanzien te verwerven, het voor het 
zeggen te hebben. Jezus zet wat dat betreft de wereld op zijn 
kop. Bij Hem staat dienstbaarheid voorop. Als je werkelijk 
iets wilt betekenen in zijn rijk, dan is er maar één weg, de 
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weg waarop Hij ons zelf is voorgegaan, die van de 
dienstbaarheid. Dat ook wij die les ter harte mogen nemen! 
 
Luister, Heer, geef mij antwoord, U bent mijn beschermer, 
U behoor ik toe. HEER, ONTFERM U.  
Verlos uw dienaar, ik vertrouw op U, mijn verlangen gaat 
naar U uit. CHRISTUS, ONTFERM U.  
Wijs mij uw weg, Heer, ik zal hem gaan in trouw aan U. 
HEER, ONTFERM U. 
 
Gebed  
God, onze Vader, 
in Jezus heeft U zich geopenbaard als een en al liefde. 
Maak ons ontvankelijk voor Hem en voor zijn woord 
en sterk ons met uw heilige Geest, 
opdat ook wij mensen worden 
die liefde uitstralen en dienstbaar zijn. Laat uw rijk van 
vrede en gerechtigheid groeien in ons midden. 
Dat vragen wij U door Jezus Christus, 
de Mensenzoon en onze Heer. Amen. 
 
Eerste lezing: uit de profeet Jeremia 18,18-20 
In die dagen zeiden zijn tegenstanders: 
"Laten we iets tegen Jeremia ondernemen. 
Want het onderricht van onze priesters, de raad van onze 
wijzen, de verkondiging van onze profeten 
zullen allerminst verdwijnen. 
Kom, we brengen hem in opspraak, 
we schenken aan zijn woorden niet langer gehoor." 
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HEER, luister naar mij, hoor de plannen van mijn 
tegenstanders. Mag goed met kwaad worden vergolden? 
Een kuil hebben ze voor mij gegraven —  
en dat terwijl ik voor u stond om voor hen te pleiten, 
om uw toorn van hen af te wenden. 
 
Tussenzang: EEN SMEKELING ZO KOM IK TOT UW TROON 
 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten 
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 
Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
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Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs 20,17-28 
Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen 
apart. Hij zei tegen hen: `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. 
Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, 
die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen 
en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden 
opgewekt uit de dood.' 
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus 
met haar zonen naar hem toe. 
Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. 
Hij vroeg haar: 'Wat wilt u?' 
Ze antwoordde: 'Beloof me dat deze twee zonen van mij 
in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u 
en de ander links.' 
Maar Jezus zei hun: 'Jullie weten niet wat je vraagt. 
Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?' 
`Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze. 
Toen zei hij: 'Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, 
maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet 
bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn 
Vader ze heeft bestemd.' 
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze 
woedend op de twee broers. 
Jezus riep hen bij zich en zei: 'Jullie weten dat heersers 
hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht 
misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. 
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Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen 
moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal 
jullie dienaar moeten zijn — zoals de Mensenzoon niet 
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen.' 
 
Voorbede  
 
God, Vader van ons allen, 
uw Zoon is tot ons gekomen, niet om gediend te worden, 
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor 
velen. Dankbaar om Hem leggen wij vol vertrouwen onze 
gebeden aan U voor: 
 
• voor allen die hoge posities bekleden in 
politiek en maatschappij; 
dat zij zorgzaam en daadkrachtig het goede blijven doen 
en zich niet laten verleiden tot eigenbelang en 
zelfverheerlijking. Laat ons bidden... 
 

• voor allen die leiding geven in de Kerk; 
dat zij als goede herders zorg dragen voor alle gelovigen 
en inspiratie blijven zoeken bij Christus, de Dienaar.   
Laat ons bidden.... 
 
 

• voor allen die in het spoor van Jezus willen 
gaan; dat dienstbaarheid een kenmerk van hun doen en 
laten is, dat ze leven vanuit liefde en gerechtigheid. Laat 
ons bidden... 
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God, aanvaard en verhoor onze gebeden.  
Vervul ons met uw Geest van liefde  
en maak ons zo tot ware volgelingen  
van Jezus Christus, uw Mensenzoon  
en onze Leraar en Heer. Amen. 
 
Offerandelied: 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. 
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Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
wij bieden U aan wat wij van U ontvangen hebben: 
brood en wijn, goede gaven van uw schepping. 
Aanvaard ze als teken van onze dankbaarheid 
om uw Zoon, die zijn leven heeft gegeven. 
Schenk ons zijn Geest, die ons in staat stelt 
om voor elkaar voedsel en drank te zijn. 
Dat vragen wij U door Jezus Christus, 
de Mensenzoon, die met U leeft, 
vandaag en in de eeuwen der eeuwen. 
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 Her onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
God, in alle omstandigheden en door alles heen,  
Vader van alle mensen, dankbaar gedenken wij  
het leven en werken van Jezus Uw Zoon. 
Hij toonde moed door zijn missie te volgen  
terwijl Hij toch wist wat Hem te wachten stond. 
Zijn missie werd niet altijd begrepen door de mensen om 
Hem heen. Vandaar ook de vraag van twee van zijn 
volgelingen te mogen zitten 
aan Zijn rechter - of linkerzijde. 
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Wij zijn dankbaar voor Jezus’ boodschap 
dat wie groot wil worden dienaar moet zijn en dat Hij 
niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. 
Wij zijn dankbaar, dat deze boodschap 
ook vandaag nog klinkt, omdat die ook 
vandaag nog zijn waarde heeft. 
Wij zijn dankbaar, dat Jezus ons niet alleen laat om die 
boodschap gestalte te geven in ons leven,  
maar dat de liefde van de Vader 
met ons blijft en de inspiratie van de Geest zich steeds blijft 
aandienen. Dankbaar voor dit alles zeggen wij: Heilig, 
 
 
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. 
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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. 
 
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, 
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één heilig volk met Franciscus. onze paus 
en Johannes, onze bisschop, 
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
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  
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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. 
 
Vredesgebed: 
God, in alle omstandigheden en door alles heen,  
Vader van alle mensen, de ambitie die sprak uit de 
woorden van de twee leerlingen, is niet iets van die tijd 
alleen. Ook vandaag de dag is het zo, dat die ambitie vaak  
het opbouwen van een gezonde maatschappij verhindert 
en veel ellende veroorzaakt. 
Het is goed, dat wij ons ook vandaag nog  
van onze verantwoordelijkheid als volgeling van Jezus 
bewust zijn, ook als Hij de verhoudingen radicaal omkeert: 
machtigen slaven worden, 
machthebbers machteloos, 
bazen knechten, 
aanzienlijken slaven, 
eersten laatsten en laatsten eersten.. 
Ook voor ons geldt nu de missie die voor Jezus gold: 
zijn leven geven als losprijs voor velen, 
zijn leven leven als dienaar van allen. 
Mogen ons leven van alle dag 
als volgeling van Jezus , gesteund door de liefde van de 
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Vader en geïnspireerd door de Geest leiden tot vrede, 
vrede voor ons en vrede in de wereld. 
Moge zo vrede met u allen zijn. 
 
Uitnodiging tot communie: 
“Zijt gij in staat de beker te drinken die ik drink?”,  
was de vraag die Jezus stelde aan twee van zijn leerlingen. 
Later nodigde Hij ze uit aan zijn tafel, aan het laatste 
avondmaal, om het feest van bevrijding te vieren 
met brood om te breken en de beker om te drinken. 
Brood en wijn werden er voedsel om te kunnen leven als 
volgeling van Jezus, dienaar door alles heen. 
Gelukkig daarom wij dat wij ook vandaag weer 
worden genodigd deel te nemen  
aan Zijn maaltijd, want zie: Dit is… 
 
Communielied: EET VAN HET BROOD   

mel. Zomaar een dak   d-e 
 
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. 
 
Slotgebed  
God, hemelse Vader, 
wij danken U voor de gemeenschap 
rond de tafel van Jezus, uw Zoon. 
Hij heeft zichzelf gegeven om ons te doen leven. 
Geef dat wij Hem steeds voor ogen houden 
en kom ons te hulp als het ons zwaar valt 
om te doen wat Hij van ons vraagt: 
elkaar te dienen, ten einde toe. 
Leid ons op zijn weg van liefde en vrede, 
die voert naar uw koninkrijk 
dat duren zal tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Zegenbede: 
De viering van vandaag heeft ons weer 
op het spoor gezet van leven 
als volgeling van Jezus en dienaar. 
Het is een missie ,  
die we ontvangen hebben bij ons doopsel. 
Moge het leiden tot een leven 
in de vrijheid van de kinderen Gods, 
voor ons zelf en voor de mensen om ons heen. 
Moge God ons helpen met deze ontvangen missie 
met zijn zegen van Vader, Zoon en H. Geest. Amen 
 
 
Slotlied: GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE  (A) 
 
 Geef vrede, Heer, geef vrede  
de wereld wil slechts strijd 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit 
Het onrecht heerst op aarde  
de leugen triomfeert 
ontluistert elke waarde 
o red ons sterke Heer 
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Geef vrede, Heer, geef vrede  
de aarde wacht zo lang 
er wordt zo veel 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  
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 
 
 


