Eucharistieviering op de 25e zondag door het jaar
Zondag 20 september 2020
Voorganger: Pastoor Broeders

Openingslied Om het geheim
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 2x
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
die ons al kende voor het eerste licht.
In jouw Hand kunnen wij de toekomst lezen,
en in jouw Oog weerspiegelt ons gezicht!
Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis,
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn die licht in 't duister is!
Opening door de pastoor
Kyrie uit de Bonifatiusmis
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2

Gloria uit de Bonifatiusmis
C: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Deo Dominum
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.
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 Jesaja
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij
is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn
gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal zich
erbarmen - terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw
gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet
uw wegen - is de godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel
hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te
boven en mijn gedachten uw gedachten.
Woord van de Heer – Wij danken God
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Tussenzang Waar komt mijn hulp vandaan (Psalm 121)
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de Heer, die aarde en hemel,
die alles heeft gemaakt
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet,valt zeker niet in slaap,
die Israël bewaart.
De Heer bewaart je, Hij is je schaduw,
steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
doen je totaal geen kwaad.
De Heer bewaart je voor al het kwade.
De Heer bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit.
God helpt je altijd weer.
Tweede Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de
christenen van Filippi
Broeders en zusters, of ik leven moet of sterven, Christus zal in
mij verheerlijkt worden. Voor mij toch is het leven Christus en
het sterven een winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij
vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik
word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om
met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u
is het nuttiger dat ik nog hier blijf. Alleen, gij moet een leven
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leiden dat het evangelie van Christus waardig is.
Woord van de Heer – Wij danken God
Evangelie-acclamatie Alleluja
Alleluja, Alleluja
Evangelielezing volgens Matteüs
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende
gelijkenis:
"Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die
vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn
wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie
per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur
ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de
markt staan. En hij zei tot hen: Gaat ook naar mijn wijngaard en
ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het zesde en
negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het
elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij
zei tot hen: "Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?" Ze
antwoordden hem: "Niemand heeft ons gehuurd". Daarop zei hij
tot hen: "Gaat ook gij naar mijn wijngaard." Bij het vallen van de
avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen met de laatsten
en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur
kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten
kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook
zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem wel
aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden:
Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar een uur
gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de
brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van
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hen: "Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij
overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga
heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel
geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik
verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten
de eersten en de eersten de laatsten zijn."
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.
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Voorbeden
Bede bij elke voorbede:
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Gebedsintenties van de parochie
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
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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
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:
Sanctus uit de Bonifatiusmis
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis
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:
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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.
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
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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,
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
Agnus Dei uit de Bonifatiusmis
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi
Dona nobis pacem
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Communielied Eet mijn brood
Eet mijn brood, leef van Mij
Eet van Mij en je zal leven
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed.
Eet van Mij, opdat jullie leven.
CommunieliedIn de ochtend bij de H. DrieEenheid
In de ochtend wek Jij mij
Uit de adem van het strand
Je roept mij aan, laat mij vrij
en maakt een enig mens van mij.
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan
Om open en oprecht het leven aan te gaan.
In de middag loop Je met mij mee;
een vriend vol warmte en begrip.
Je kent mijn angsten en mijn pijn
en leert mij delen brood en wijn.
Zoon van mensen steeds nabij
die lijdt en sterft en leeft voor mij
’s Avonds kom ik bij Je aan,
Je staat op mij te wachten:
een troostend en waarachtig woord
een veilig huis een toevluchtsoord.
Je neemt me bij de hand
en kust me zacht tot leven,
Want nog voor mijn eerste ademstocht
heb Jij mijn naam in jouw hart gezocht
Slotgebed door de pastoor
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Mededelingen
Wegzending en Zegen
Slotlied Nooit een dag
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:
niemand is hier die mij de handen reikt.
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:
niemand is hier om mee op weg te gaan.
Laat de hemelse vrede die ons begrip teboven gaat
ons oordeel wakker houden, vergroten onze hoop,
en versterken onze liefde
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:
niemand is hier die mij troosten wil
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:
niemand is hier die mij moed inspreekt

Refrein

Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:
niemand is hier die mij een toekomst geeft
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:
niemand is hier die mij weer leven doet

Refrein
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