24ste zondag door het jaar,
13 September 2020

HET THEMA: ZEVENTIG MAAL ZEVEN MAAL
De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
Matteüs 18, 27
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God,
onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij
met u allen.
A. En met uw geest.

♫ OPENINGSLIED: BARMHARTIGE HEER, GENADIGE GOD.
Barmhartige Heer, genadige God.
Barmhartige Heer, genadige God.
Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefe voor hen die geloven.
Barmhartige Heer, genadige God.
Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
Barmhartige Heer, genadige God.
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Barmhartige Heer, genadige God.
Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.
Barmhartige Heer, genadige God.
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.
Barmhartige Heer, genadige God.
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INLEIDING NA DE BEGROETING
Beste medegelovigen, vandaag vieren wij de
vierentwintigste zondag in de gewone tijd. De apostel
Matteus heeft in zijn evangelie gezegt: “De Heer kreeg
medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem
de geleende som kwijt.” Mt. 18: 27. Als je onenigheid
hebt, of misschien zelfs een conflict, heb je de neiging om
de ander eens goed de waarheid te zeggen. Misschien wil
je hem of haar, zelfs eens flink voor schut zetten. Maar je
weet, dat hierdoor de relatie blijvende schade kan
oplopen. Is dat wat je wilt? De lezingen van vandaag
wijzen ons erop, dat verzoening en vergeving de weg
openen naar een nieuwe toekomst. Dat komt ons leven en
ons samenleven ten goede. Ons hele geloof draait in
wezen om verzoening, met God, met onze medemensen
en met onszelf. We zijn maar wat blij, als er verzoening
mogelijk is, nadat we in de fout zijn gegaan. Het is een
groots gebaar, als iemand bereid is vergeving te schenken.
In de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk te zijn iemand
zijn of haar fout te vergeven. Onze trots staat ons daarbij
vaak in de weg. Er hoeft niet veel te gebeuren of we
voelen ons gekrenkt. Dat gevoel laat ons niet zomaar los.
De Heer maant ons grootmoedig te zijn, net zoals Hij zelf
aan ons heeft voorgedaan. Bidden wij daarom in deze
Eucharistievriering voor mensen bij wie het leven wordt
beheerst, door aantasting en gevoel van onrecht; dat zij
zoeken naar wegen van vergeving en verzoening, om
vrijheid, ruimte en vernieuwing te mogen vinden, door
Christus onze Heer, Amen.
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SCHULDBELIJDENIS
Laat mij, Heer, uw genade ervaren, uw heil, zoals U hebt
beloofd. Heer, ontferm U over ons
Laat uw waarheid in mij niet verstommen, ik stel mijn
hoop op wat U wilt. Christus ontferm U over ons.
Laat mij wandelen op uw wegen, uw opdrachten zal ik
trouw volbrengen. Heer, ontferm U over ons
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
♫ LOFLIED: EERT GOD DIE ONZE VADER IS
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, Gij zult in vrede zijn,
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij,
dank voor uw heerlijkheid.
Lam Gods, dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O, eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
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OPENINGSGEBED
Heer onze God, omdat Gij machtig zijt, kunt Gij barmhartig
zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook
wij elkaar van Harte vergeven, en zo genade vinden in Uw
ogen. Door Christus onze Heer, Amen.
L.: De eerste lezing is uit boek Jezus Sirach 27, 30 - 28, 7
Wie zijn naaste vergeving schenkt, mag ook van God
vergeving verwachten.
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. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps. 103, 1-4.9-12
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L.:
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit
het diepst van uw wezen! Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!
A.: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en
goedertieren.
L.:
Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest
van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die
u omringt met zijn gunst en erbarmen.
A.: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en
goedertieren.
L.:
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken, Hij is
niet voor eeuwig vertoornd. Hij handelt met ons niet zoals
wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld.
A.: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en
goedertieren.
L.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo
alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van
oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
A.: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en
goedertieren.
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L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Romeinen 14, 7-9
Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.
Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf
alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij
leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven
wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij
toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend
geworden: om Heer te zijn over doden en levenden. Zo
spreekt de Heer. - Wij danken God
♫ TUSSENLIED: WOORD DAT ONS OPROEPT (MELODIE:
LIED AAN HET LICHT)
Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de Heer, dat leven geeft.
Licht dat aan ieder is gegeven
die in het spoor van Jezus leeft.
Woord wil licht zijn op de wegen
die mensen gaan – hun leven lang.
Dat woord komt telkens ons weer tegen,
Houdt ons geloven aan de gang.
Woord van de Heer, wij willen horen
met oren die gehoorzaam zijn.
Laat niets en niemand ons bekoren:
weest u ons brood en onze wijn.
Zodat wij verder kunnen leven,
het leven zoals u dat vraagt:
Geen leven van van om niemand geven,
maar leven dat een ander draagt.
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Woord dat ons oproept echt te leven,
woord van de Heer, dat leven is.
Veelkleurig licht, wil ons omgeven,
dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord wij willen horen
watt U ons nu te zeggen heeft.
Laat ons opnieuw worden geboren,
opdat een ieder van ons leeft.
Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs 18, 21-35
Waarom ik mijn naaste steeds opnieuw vergeving moet
schenken.
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
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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 betaald zou
hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er
gebeurd was, waren zij diep 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.” Zo spreekt
de Heer. - Wij danken God
OVERWEGING:
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 heilege Geest, geboren uit
de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is
ter helle, de derde daag verrezen uit de doden, die
opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,
de Almachtige Vader, van daar zal Hij komen oordelen de
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levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de
heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
de vergeven van de zonden; de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen
VOORBEDE:
Laten we bidden tot onze barmhartige Vader in de hemel,
die altijd bereid is om naar ons te luisteren.
Voor de Kerk van Christus: dat zij altijd de barmhartigheid
van God mag blijven benadrukken; dat zijn onmetelijke
goedheid voor ons ook inhoudt dat vergevingsgezindheid
wederkerig behoort te zijn. Laat ons bidden.
Voor de vaak harde wereld waarin wij leven: dat mensen
mogen inzien dat compassie en mededogen uiteindelijk
meer opleveren dan vergelding en eigenbelang.
Laat ons bidden.
Voor alle mensen die teleurgesteld zijn in anderen: dat zij
in staat mogen zijn zich daar overheen te zetten en die
ander - maar ook zichzelf een nieuwe start gunnen.
Laat ons bidden
Voor onszelf, die ons best doen Jezus in alles te volgen: dat
we in staat mogen zijn onze trots in te slikken; dat we
grootmoedig weten te zijn naar anderen toe, zelfs
wanneer die ons pijn hebben gedaan.
Laat ons bidden.
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Hier volgen de intenties
gemeenschap…

van de eigen gelovige

Heer, wij danken U dat U een God van verzoening bent.
Steeds weer laat U zien dat het kwade niet het laatste
woord heeft, maar dat het kwade overwonnen kan
worden door het goede. Wilt U ons helpen in uw
voetspoor te treden. Door Christus onze Heer. Amen.
♫ TAFELLIED: HET LIED VAN HET BROOD TEN LEVENDEN
Refrein: Neemt Gods woord met hart en mond,
eet en drinkt zijn nieuw verbond,
gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt.
Gij hebt ons toegesproken
tot in de diepste nood,
Uw lichaam werd gebroken,
uw vlees is waarlijk brood. (Refrein)
Gij roept ons uit de zonde,
gij maakt ons brood en wijn,
om met elkaar verbonden
opnieuw uw volk te zijn. (Refrein)
Heer God, hier in ons midden,
maak uw belofte waar.
Nu laat uw woord geschieden
en schenk ons aan elkaar. (Refrein)
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DIENST VAN DE TAFEL:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn
worden naar het altaar gebracht
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot
lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel
zijn heilige kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
Heer, in deze gaven van brood en wijn schenkt Gij ons de
rijke overvloed van uw barmhartigheid. Laat ons die
aanzitten aan uw tafel, ook delen met elkaar, en
ontvankelijk zijn voor de liefde die Gij ons toedraagt in
Jezus Christus, onze Heer.
PREFATIE
V.:
De Heer zal bij u zijn.
Al.: De Heer zal u bewaren.
V.: Verheft uw hart.
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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 door Jezus Christus onze
Heer. Die, met ons onbestendig lot begaan, is vlees
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geworden, geboren uit de maagd; die, aan het kruis
gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren
zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in
eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en
aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden.
♫ Heilig Heilig Heilig
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.
EUCHARISTISCH GEBED
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping
moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht
van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk
bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want
van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan
U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te
heiligen door uw Geest, en ze † Lichaam en Bloed te doen
zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens
woord wij deze geheimen vieren.
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn
leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan
zijn leerlingen en zei: 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.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en
sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn
verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol
verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol
dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen
U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met
U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons
van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien
worden tot één lichaam en één geest.
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van
God; samen met uw apostelen en martelaren, en met
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen
is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw
volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en
Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt
verworven. Wij vragen U, welwillend te staan tegenover
de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, en
waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw
barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die
U lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig
binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen
zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van
uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt
Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
ONZE VADER
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V. Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft.
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.
VREDESWENS
V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze
zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in
eeuwigheid. Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
♫ LAM GODS
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
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Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
eeuwig leven, Amen.
COMMUNIE
♫ COMMUNIELIED: WIE IN DE
SCHADUW GODS MAG WONEN

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood,
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
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Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
SLOTGEBED
Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis, en delen in de
overvloed van uw barmhartigheid. Wij vragen U, dat deze
gaven vruchten dragen van levend geloof en oprechte
verzoening, en dat wij mensen mogen worden naar het
beeld van Jezus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in
eeuwigheid, Amen.
MEDEDELINGEN
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WEGZENDING EN ZEGEN
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest.
A. Amen.
V. Gaat allen heen in vrede.
A. Wij danken God
♫ SLOTLIED: 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.
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