Eucharistieviering op de 23e zondag door het jaar
Zondag 6 september 2020
Voorganger: Pastoor Broeders

Openingslied Breng mij over grenzen
Deze kleine wereld,
mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer.
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.
Al mijn kleine angsten
mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer.
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.
Al mijn zwakke kanten
mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer.
Breng mij over grenzen tot een ommekeer.
Vol verlangen zoek ik
naar geborgenheid, naar een ommekeer.
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer.
Opening door de pastoor
Kyrie uit Taize
Kyrie, Kyrie eleison.
Christe, Christe eleison.
Kyrie, Kyrie eleison.
Gloria uit Taize
C: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
A: Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote
heerlijkheid.
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Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
A: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over
ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
A: Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
Openingsgebed door de pastoor
Eerste Lezing Uit de Profeet Ezechiël
Zo spreekt de Heer: "Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u
aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn
mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de boosdoener
zeg: "Jij, boosdoener, jij moet sterven!" en als gij dan uw mond
niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn
gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar
dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener
echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich
moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn
eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered."
Woord van de Heer – Wij danken God
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Tussenzang Al spreek ik allerlei talen
Al spreek ik allerlei talen maar laat de liefde niet toe;
dan blijven mijn woorden krachteloos en hol,
en word ik praten moe
Ben ik zo wijs als profeten maar laat de liefde niet toe;
dan leiden mijn diepste inzichten tot niets,
en word ik denken moe.
Alle kennis heeft zijn grenzen,
alle schoonheid gaat voorbij,
maar mijn geloof en hoop zullen niet wankelen
zolang de liefde blijft in mij.
Al leef ik vroom en rechtvaardig
maar laat de liefde niet toe;
dan baten mij alle inspanningen niet,
word ik geloven moe.
Alle kennis heeft zijn grenzen..
De liefde is geduldig en vriendelijk,
ze kent geen trots of jaloezie.
Zij heeft begrip en wordt niet boos,
houdt nooit op te hopen en verdragen.
Als wij de weg leren vinden
dwars door twijfel en pijn,
als ons hart rust vindt in dit leven
zal dat door liefde zijn, zal dat door liefde zijn.

4

Tweede Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de
christenen van Rome
Broeders en zusters, Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw
enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint,
heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken,
niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men
samenvatten in dit ene woord: "Bemin uw naaste als uzelf". De
liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de
gehele wet.
Woord van de Heer – Wij danken God
Evangelie-acclamatie Alleluja
Alleluja, Alleluja
Evangelielezing volgens Matteüs
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer uw broeder
gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert
hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij
niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles
beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar
hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook
naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of
tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal
ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op
aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u:
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen - het moge
zijn wat het wil - zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de
hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden."
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Acclamatie bij het Evangelie Laudate Omnes Gentes
Laudate omnes gentes Laudate Dominum
Overweging door de pastoor
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.
Amen.
Voorbeden
Bede bij elke voorbede:
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Gebedsintenties van de parochie
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Bereiding van de gaven
Lied bij de bereiding van de gaven Komen ooit voeten
gevleugeld
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord
wij zullen rusten in vrede
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
Gebed over de Gaven door de pastoor
Eucharistisch gebed
P: De Heer is met u
A: En met uw geest
P: Verheft uw hart
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer
P: Brengen wij dank aan de heer onze God
A: Hij is onze dankbaarheid waardig
P: 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. Gij hebt deze aarde geschapen met al
wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens
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gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij
aan hem onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen
en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door Christus
onze Heer. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en
aanbidden wij U en zingen vol vreugde:
Heilig
Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God
Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God
De aarde is vol van zijn Glorie
Heilig is de Heer!
P: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 van Jezus Christus onze
Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
aan 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 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.
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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.Zo delen wij in het lichaam en bloed van
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden
vergaderd, tot een enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig
dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters 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 te zamen met
de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef,
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met de andere
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige 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, en tot in eeuwigheid. A: Amen
Onze Vader
Allen:

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,
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zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade
P:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus
Christus.

Allen:

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredeswens
Lam Gods uit ‘Om Ontmoeting’
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U over ons 2x
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U over ons 2x
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Geef ons de vrede 3x
de vrede
Communie Madrigal
When the dragons grow too mighty
To slay with pen or sword
I grow weary of the battle
And the storm I walk toward
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When all around is madness
And there's no safe port in view
I long to turn my path homeward
To stop awhile with You
When life becomes as barren
And as cold as winter skies
There's a beacon in the darkness
In a distant pair of eyes
In vain to search for honor
And in vain to search for truth
But these things can still be given
Your Love has shown me proof
Slotgebed door de pastoor
Mededelingen
Wegzending en Zegen
Slotlied Dat je durft leven
Moge God je geleiden op je levensweg,
van heel dicht bij je zegenen,
je vreugde schenken vandaag en alle dagen;
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. (2x)
Moge God je geleiden op je levensweg,
je zorgen delen als een vriend,
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen;
Dat je mag delen in Zijn aanwezigheid. (2x)
Moge God je geleiden op je levensweg,
je vrede geven in je hart,
een bron van licht zijn in donkere tijden;
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Dat je mag stralen voor ieder om je heen. (2x)
Komen ooit voeten gevleugeld
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