24e zondag door het jaar A
12 - 13 september 2020

Verzoek:

vanwege het besmettingsgevaar wordt u gevraagd niet mee te zingen en verdere
aanwijzingen na te volgen.

Kruisteken en groet
♫ Openingslied:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij,
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg, die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht!
Woord van welkom
♫ Gebed om ontferming
P.:

Bidden wij tot de Heer, onze God, die barmhartig is
en die onze schuld tot zeventigmaal zevenmaal vergeeft.
Zijn liefde kent geen grenzen.

Wij bidden U om uw ontferming
voor de keren dat dat wij onbarmhartig zijn geweest
tegenover anderen die een fout begingen.
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
P.:

Christus, we vragen U om ontferming,
voor de keren dat wij uw Woord tekort deden,
en niet leefden vanuit uw blijde Boodschap
dat zeventig maal zeven keren vergeven
de enige weg tot vrede is.
Zang:
Christus, ontferm U.
Tegenzang: Christus, ontferm U.
P.:

Heer, wij vragen U om ontferming
voor de keren dat wij langs elkaar heen leefden
en niet stil stonden bij het lot van anderen;
voor de keren van te weinig aandacht voor de zieken
bidden wij U.
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
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P.:

Heer God, kom ons tegemoet met uw barmhartigheid,
en breng ons thuis in uw koninkrijk van vrede,
waar liefde duurt tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.
♫ Lofzang:

Aanbidt en dankt uw Vader

Aanbidt en dankt uw Vader, God,
die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.
Gebed
VIERING VAN HET WOORD
Eerste lezing:

Jezus Sirach 27,30 - 28,7

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal
de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn
onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die
tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die
onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die zelf
maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het
einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan
de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en
vergeef uw naaste zijn dwaling.
Zo spreekt de Heer.
Acclamatie: Wij danken God.
Antwoordpsalm: uit psalm 103
Lector: De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
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Lector: Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Lector: Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Allen: De Heer is lankmoedig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
♫ Alleluiazang: ‘Uw woorden, Heer, zijn geest en leven’
Voorzang:
Tegenzang:

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Voorzang:
Tegenzang:

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Evangelie:

Matteüs 18, 21-35

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: 'Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls
moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?'. Jezus antwoordde hem: 'Neen, zeg Ik u, niet tot
zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die
rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand
bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem
te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar
wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg
medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar
buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij
de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb
geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij
zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep
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verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Jij
lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook
geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn
ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal
ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt'.
Blijde Boodschap van de Heer.
♫ Acclamatie: Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
met als acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
Aankondiging van de collecte

Het vervolg van de woord- en gebedsviering vindt u op blz. 9

(Mogen wij u wijzen op de mogelijkheid van een digitale collecte voor onze parochie Heilige Thomas? De
collecte kan overgemaakt worden op NL76 INGB 0004 4009 97 t.n.v. de parochie Thomas. Tijdens de
kerkopenstellingen kunt u ook een bedrag deponeren in een hiervoor bestemde bus/doos. Hartelijk dank
voor alle giften die al ontvangen zijn.

VIERING VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Orgelspel
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P.:
Allen:
P.:
Allen:
P.:
Allen:
P.:

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 Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heer, onze God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God van mededogen,
een God die ons niet afrekent op onze kleine kanten.
Wij danken U omdat Gij de naam van elk van ons
in uw handpalm hebt gegrift.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar aanwezig bent
in elke goede mens, die een ander de schulden kwijt scheldt.
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Overduidelijk hebt Gij dat getoond
in Jezus, uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij gestalte
aan uw goedheid en vergeving, telkens weer.
Wij danken U voor uw grote barmhartigheid.
Daarom willen wij hier op aarde U prijzen
tezamen met de engelen en de heiligen in de hemel
en aanbidden wij U met de woorden:
Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

P. :

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw Naam
gekomen is. Hij is uw woord dat ons redt, de hand die Gij aan zondaars reikt, de weg waarlangs
uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend,
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij
ons tot U bekeren en elkander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, en vragen wij U: heilig deze
gaven met de dauw van uw Heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij tijdens de maaltijd het brood in
zijn handen, dankte en zegende U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, vol ontferming, reikte
hem over aan zijn leerlingen en sprak:
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:

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

P.:

Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij
zijn dood en verrijzenis en bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen
verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan, tezamen met uw Zoon, en schenk ons zijn Geest in
deze maaltijd. Dan zal de Geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren in de
gemeenschap met Franciscus, onze Paus en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met
geheel uw volk. Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot
instrument van uw vrede. Gij hebt ons bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de
heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle Heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle
rangen en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige
verzoening in een nieuwe wereld, die vervuld is van uw vrede. Door Christus onze Heer.

Allen: 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
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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.
Vredewens
♫ Breken van het Brood onder gezang van
‘Lam Gods God dat wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.
Communie

Ieder wordt rij na rij persoonlijk ter communie uitgenodigd

Orgelspel
♫ Lied:

Niet tot de dienst der wrake

Niet tot de dienst der wraak
maar tot elkaars verzoening
heb ik u aangeraakt
heeft u mijn woord geroepen.
Niet in het woordgeweld
waarmee de mensen dreigen
heb ik mijn eer gesteld
maar in wie durven zwijgen.
Niet in het groot vertoon
worden mijn woorden waarheid
maar in een mensenzoon
wordt duisternis tot klaarheid.
Niet tot een mens vol kracht
die heerst over zijn broeders
maar tot de volle maat
van Christus zult gij groeien.
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Dankgebed
P.:

Goede God,
Kom in ons met uw Geest
wanneer wij verstrikt geraakt zijn in gevoelens van haat.
Breek ons open wanneer wrok om wat ons werd aangedaan,
ons afsluit van anderen.
Kom in ons als wij de ander niet meer kunnen zien met uw ogen.

Allen: Geef ons opnieuw toegang tot wat ons dagelijks voedt.
Dat wij de weg mogen vinden naar bronnen van leven.
En wil ons dragen in de zee van uw genade en barmhartigheid. Amen.
Mededelingen
Zegen en wegzending
♫ Slotlied:

Hij ging van stad tot stad

Hij ging van stad tot stad, hij sprak:
"tot u ben ik gezonden"
Voor zieken en gewonden
had hij een woord, een onderdak.
Refrein:

Alles heeft hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blinden het gezicht,
De nacht heeft Hij verdreven,
Gaf doden weer het leven,
Waar Hij voorbijging werd het licht.

Refrein.

Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis,"

Refrein.

En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

Refrein.
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