Woord- en Communieviering Zondag 24 oktober 2021.
1.
Begroeting.
Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen allemaal. Fijn
dat jullie er weer zijn.
Welkom in deze Woord- en Communieviering op de 30e
zondag door het jaar. Ook wil ik graag iedereen begroeten
die op dit moment met ons verbonden zijn via de
Livestream van onze Maria Magdalenaparochie en met ons
mee bidden en mee vieren.
Ik wens u een mooie, gezegende, viering toe!
♫ Openingslied: “Alle mensen worden broeders”
Alle mensen worden broeders
als zij naast elkaar gaan staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
samen met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest,
helend naar elkaar gezonden,
naar de zwakken wel het meest.
Samen leven, samen werken,
samen bouwen, dag en nacht,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
die zij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.

Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
`t is de wens van alleman,
zal het daar wel ooit van komen
blijf geloven dat het kan.
Thema: Het thema van de viering is: “Durf gerust te
vragen”. Als mensen zijn we ertoe geneigd zelf wel uit te
maken wat goed voor ons is. We vertrouwen op onze
eigen inzichten. En vaak werkt dat ook goed. Daarnaast
hebben we doorgaans ook veel vertrouwen in wat de
wetenschap en techniek ons aan mogelijkheden te
bieden hebben. Vandaag wordt onze aandacht gevraagd
voor een bron van hulp en ondersteuning die minder
voor de hand liggend lijkt. Het heeft alles te maken met
geloof en vertrouwen in de God die ons geschapen heeft,
en die met ons is begaan. Durven we het aan Hem iets te
vragen?
V: Aan het begin van deze viering vragen wij U God
laat ons kleine geloof en laten we dit groeiende geloof
durven uitdragen naar anderen, in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Vrede aan ons allen, van God onze Vader,
de genade van Jezus Christus en het licht en de vreugde
van de Heilige Geest zij altijd bij ons. Amen.
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V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven, bidden
we samen de schuldbelijdenis om de heilige Communie
Bidden we nu de Schuldbekentenis:
V: God, barmhartige Vader, Uw Zoon heeft de mens bevrijd
uit de macht van zonde en dood.
Allen: Wij bidden u:
Reken ons onze tekorten niet aan, maar wees genadig en
laat ons onbevreesd leven overeenkomstig Uw wil.
Door Christus onze Heer. Amen.
♫ Gloria: “Looft de Heer, al wat gemaakt is”
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam.
Verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang.
Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hen kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet
Looft Uw God en Vader die zijn Geest geschonken heeft.
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft.
V: Bidden we samen het openingsgebed.
Allen: Almachtige God,
dikwijls zoeken wij in tranen naar het geluk,
waartoe Gij ons geschapen hebt en dat wij niet kunnen
zien. Laat ons de mensen vinden die ons tot bij U
brengen.
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Ontferm U over ons zodat wij in vreugde belijden
dat Gij redding en vertroosting brengt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
L: De eerste lezing: is uit de profeet Jeremia (31, 7-9)
Dit zegt de Heer: Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken;
bazuin het rond, prijs God, en zeg:
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan de rest van Israël.
Ik haal hen terug uit het noorden;
van het einde der aarde breng Ik hen bijeen, ook de
blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug.
In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug.
Ik voer hen naar stromende beken
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben
toch Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene'.
Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm: (Psalm 126, 1-2ab. 2cd.-3.4-5.6
L. Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
L. De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.
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Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
L. Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed;
daarom zijn wij zo blij
Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
L. Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien zij oogsten met gejuich.
Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
L. Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer, beladen met hun schoven.
Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
L: De tweede lezing Uit de brief aan de Hebreeën (5, 1-6)
Broeders en zusters,
want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen om hen te
vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te
dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en
dwalenden geduldig te verdragen, daar hij ook zelf aan
zwakheid onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor
de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden
denken als aan die van het hele volk. En niemand kan zich
die waardigheid aanmatigen: men moet evenals Aäron
door God geroepen worden. Ook Christus heeft zichzelf
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niet de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan die Hem zei: 'Gij zijt mijn zoon, Ik heb
u heden verwekt'. En elders zegt hij: 'Gij zijt priester voor
eeuwig, op de wijze van Melchisédek'.
Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God.
Tussenlied: “Toen Hij de blinde man genas”
Toen Hij de blinde man genas,
zijn duister had verdreven
de man die doof geboren was,
het 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.
Dan zal in tijd en eeuwigheid
het wonder zich herhalen
het hoogste woord en 't grootst gelijk
zwijgt dan in alle talen.
Kom ik de kleine mens te hulp:
de bange mens treedt uit zijn schulp,
de doden uit hun graven.
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V: Alleluja. Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen. Alleluja.
V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 7.
Christus volgens Marcus (Mc. 10, 46 - 52)
Allen: “Lof zij U Christus”
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in
Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte,
weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs
de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was
begon hij luidkeels te roepen:
'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!'.
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel
harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!'.
Jezus bleef staan en zei: 'Roept hem eens hier'.
Ze riepen de blinde toe:
'Heb goede moed! Sta op, Hij roept u'.
Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar
Jezus toe. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?'.
De blinde antwoordde Hem:
Rabboeni, maak dat ik zien kan!'.
En Jezus sprak tot hem: `Ga, uw geloof heeft u genezen'.
Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn
tocht.
Zo spreekt de Heer – Allen: Wij danken God.
ACCLAMATIE
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Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh Vader,
oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
V: Overweging:
Geloofsbelijdenis:
V: Spreken wij samen ons geloof uit in onze God die geen
God van doden is maar van levenden,
die niemand loslaat, ook niet wie gestorven zijn,
Allen: Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.
V: Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.
Allen: Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.
V: Wij geloven in een gemeenschap waarin iedereen zorg
draagt voor de ander; waarin een ieder aan de blijde
boodschap gestalte geeft door woord en daad.
Allen: Wij geloven dat een mensenleven nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien naar het eeuwig geluk bij
de vader. Amen.
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Gebed voor de gelovigen (voorbede):
L: Laat ons bidden tot God de Vader,
die altijd bereid is om naar ons te luisteren:
L: Voor de Kerk: dat de paus en de bisschoppen
ons mogen voorgaan in een leven van geloof,
waarin zij laten zien, dat zij het niet in eerste instantie van
zichzelf verwachten, maar van de Goddelijke
voorzienigheid.
Allen: God wees ons nabij.
L: Voor alle gelovigen van de Kerk van Jezus Christus:
dat zij niet ophouden dagelijks te bidden
voor zichzelf en voor anderen
om zo de heilige Geest een kans te geven.
Allen: Christus sta ons bij.
L: Voor mensen die alleen maar iets
van eigen inzet en inzicht verwachten
of van de menselijke wetenschap en techniek:
dat zij zich durven laten verrassen door hulp vanuit de
hemel.
Allen: Laat ons openstaan voor de inspiratie van de Heilige
Geest”.
L: Voor onszelf: dat we van onszelf bewust mogen blijven
dat ook wij zo nu en dan tekort schieten;
dat we genezing nodig hebben en erop vertrouwen
dat we bij de Heer altijd welkom blijven.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Allen: God wees ons nabij.
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L: Heer, wij vragen U, dat wij heel onze hoop op U mogen
blijven stellen en mogen leven in het besef dat U over ons
waakt. Wilt U ons ook oog geven voor de noden van
anderen. Door Christus onze Heer. Amen.
♫ Intermezzolied/Tafellied: “Neem dit brood enz
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt.
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt.
Het bereidt een nieuw verbond
voor wie eet met hart en mond.
Neem dit brood en leef tot Hij komt.
Neem de wijn en verdeel die tot Hij komt.
Neem de wijn om te drinken tot Hij komt.
Het geeft deel aan ‘n nieuw verbond
aan wie drinkt met hart en mond.
Neem de wijn en leef tot Hij komt.
Zalig zij, die bereid zijn als Hij komt.
Zalig zij, die geloven dat Hij komt.
Want wie eet en drinkt met Hem
eet en drinkt een nieuw verbond.
Er op bouwend dat Hij eens komt.
Inleiding op het Communiegebed:
V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,
werden woorden van leven,
tot hier en nu aan ons doorgegeven,
opdat zij ons verlichten zouden,
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en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren
rondom een tafel van gemeenschap.
Eerder werd aan deze tafel in een Eucharistieviering,
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.
Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard.
Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten
worden, in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.
Communiegebed:
L: Goede God, door te luisteren naar uw woord
en het delen van het heilig brood
verbinden wij ons aan de boodschap van Jezus.
Wij bidden U dat we ook mogen delen
in zijn kracht en vol vertrouwen gaan in zijn spoor.
Allen:
God luister naar ons en schenk Uw Geest die leven geeft.
V: Wij danken U voor het evangelie van Uw zoon, dat als
een lopend vuur over deze wereld gaat.
Dat wij door het delen in deze heilige maaltijd dragers
worden van zijn blijde boodschap en vrede brengen in zijn
naam
Allen:
God luister naar ons en schenk Uw Geest die leven geeft.
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L: Uw woord wijst ons wegen van gerechtigheid,
Uw tafel voedt ons en bezielt ons met levenskracht.
Dat wij mensen worden die omzien naar elkaar
en in woord en daad getuigen van Uw blijde boodschap
van bevrijding en recht voor deze wereld.
Allen:
God luister naar ons en schenk Uw Geest die leven geeft.
V: 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.
Bidden wij nu het gebed dat Jezus ons leerde.
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
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Vredeswens:
V: Liefdevolle God,
Het samenkomen van Uw zoon met zijn leerlingen rond de
tafel met brood en wijn, was een samenkomen rond hoop.
De samenkomst op de avond voor het lijden en de dood,
werd van een afscheid in wanhoop tot een afscheid in de
reële verwachting, dat de woorden van Jezus werkelijkheid
kunnen worden, ook Zijn woorden:
"Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik U"
Moge ons samenkomen in Jezus naam
ons ook sterken om ons steentje bij te dragen
aan de komst van de vrede
Moge vrede, zijn vrede met ons zijn.
Wensen wij op afstand elkaar de vrede van Christus.
V: Jezus, U was het die er op aandrong
dat Uw volgelingen zouden blijven
samenkomen in Uw naam.
U beloofde dan met hen te zijn als wij het
sacrament van Uw liefde gedenken.
Wij zijn nu samen in Uw naam
en mogen ons gelukkig te prijzen
U in ons midden te weten.
Want immers:
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
13 maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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V: Komt dan en ga in op de uitnodiging van de Heer en eet
in alle dankbaarheid. Amen.
Voor hen die niet bij ons kunnen zijn vragen wij Gods
genade en zegen van de Geestelijke Communie.
Communielied: “Aan wat op aarde leeft”
Aan wat op aarde leeft,
geeft Gij hetzelfde brood.
En wie er U om smeekt,
wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal
om uw Woord te verstaan.
Bewaar ons in uw hand,
bewaar ons in uw Naam.
Wie in uw Vlees gelooft,
geeft Gij uw eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood,
bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil
uw woning tegemoet
omwille van uw dood,
omwille van uw bloed.

Geest, die levend maakt
en voegt het al aaneen.
Wij zijn verstrooid geraakt,
maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht
die onze harten scheidt,
o alvermogend woord,
o licht van eeuwigheid

Slotgebed
V: Bidden we nu samen het slotgebed.
Allen: Goede God, wij danken U,
omdat Gij uw Zoon gezonden hebt,
die ons nieuwe kracht heeft geschonken.
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Wij vragen U: blijf ons terzijde staan, wanneer ons geloof
wordt aangevochten door zelfgenoegzaamheid.
Wees ons genadig en breng ons behouden over naar uw
hemels koninkrijk. Door Christus, onze Heer.
L: Mededelingen
L. Na de wegzending en zegenbede wordt als slotlied
gezongen “Ga met God” .
V: Bijna aan het eind van deze Woord- en Communieviering
wil ik graag Elly en Rien bedanken voor hun enthousiaste
muzikale bijdrage.
Brood hebben wij gedeeld in “Jezus” naam.
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar
ons steeds opnieuw inspireert om te werken
aan de Vrede hier en ver weg.
Het thema van de viering luidde: “Durf gerust te vragen”.
God luister naar de vragen om hulp en bijstand
voor onszelf en anderen.
Dat wij U mogen danken voor alles wat wij door
uw rijke genade mogen ontvangen.
Wijs ons de weg door het leven om uiteindelijk
uit te komen bij U en met Jezus mogen verrijzen.
Ik wens u graag een mooie en gezegende week toe.
V: Wegzending: Slotlied:
V: God, de roem en de vreugde van de heiligen, die u hier
laat vieren, verlene u voor altijd zijn zegen. Allen: Amen.
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V: Op hun voorspraak bescherme Hij U
tegen alle gevaren en helpe u,
naar hun voorbeeld,
bedacht te zijn op de eer van God
en het gelijk van de medemens Allen: Amen.
V: Zo moge u met alle heiligen
eens de vreugde bezitten van het vaderland
waarin mensen en engelen eeuwige vrede genieten
tot vreugde van heel de kerk Allen: Amen.
V: "Zegene ons de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest. Allen: Amen.
♫ Slotlied: “Ga met God”.
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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