Woord- en Communieviering 27 september 2020.

Begroeting.
Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen Allemaal. Fijn
dat jullie er weer zijn.
Welkom in deze Woord- en Communieviering
op de 26e zondag door het jaar.
Ook wil ik graag iedereen begroeten die op dit moment met
ons verbonden zijn via de Livestream van onze Maria
Magdalena -parochie en met ons mee bidden en vieren.
De liederen vandaag worden gezongen door Elly en Rien. U
wordt vriendelijk gevraagd uitsluitend te luisteren en niet
mee te zingen.
Ik wens u een mooie, gezegende, viering toe!

♫ Openingslied: “Wij zoeken U”
Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan.
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan lijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
Thema:
Thema van de viering is: “Wie doet de wil van de Vader”?
Wij zijn samengekomen als volk van God.
Om te luisteren naar zijn Woord.
God is betrouwbaar,
We hoeven nooit te twijfelen aan zijn beloften.
Maar omgekeerd zeggen wij soms ”Ja” tegen God, en doen
we het niet.
Wie van ons maakt zich daar niet schuldig aan? We zijn het
van onszelf en van elkaar bijna gewend.
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Maar soms zegt iemand ”Nee”,
Maar hij of zij heeft berouw en doet het wel.
Die weg van de bekering ligt altijd voor iedere mens open,
Want God is barmhartig, Hij vergeeft graag.
Dat is Jezus boodschap aan ons.
Dat is onze boodschap aan de wereld.
Beginnen we ook deze viering met een dringend beroep op
Gods barmhartigheid
Voor alles waarbij we ”Ja” zeiden en toch “Nee” deden.
V: Wij beginnen deze viering met het kruisteken.
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.
V: U mag gaan zitten.
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
waardig te kunnen ontvangen.
Bidden we nu de Schuldbekentenis:
V: Maken wij het nu stil voor God, keren wij in onszelf om te
bidden om vergeving en ontferming. Reken ons de zonden
van vroeger niet aan. Help ons, God, onze redder.
Allen: Heer ontferm U over ons.
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V: Ja, uw volk zijn wij, de kudde die u weidt.
Allen: Christus, ontferm U over ons.
V: Wij zullen U voor altijd prijzen,
van generatie op generatie uw roem verkondigen.
Allen: Heer ontferm U over ons.
V: Moge de goede God ons nabij zijn, onze fouten vergeven
en ons thuisbrengen in zijn koninkrijk. Allen: Amen.
Glorialied: “U zij de glorie”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen,
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
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V: Bidden we samen het openingsgebed
Openingsgebed:
Allen: Heer, Gij spoort ons aan de wegen te betreden die
recht naar u toe leiden. Wij willen wel het goede,
maar missen vaak de kracht om ons af te wenden
van het kwaad. Breng ons tot inkeer.
Geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen
en tegenover iedereen rechtvaardig zijn
Door onze Heer jezus Christus uw Zoon. Amen.
V: Laten we nu luisteren naar de eerste lezing.
L: De eerste lezing is uit het boek Ezechiel (18, 25-28)
Dit zegt de Heer:
“Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht!
Huis van Israël, luister toch!
Zou het werkelijk míjn weg zijn, die niet recht is?
Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?
Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid
afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven,
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,
dan zal hij in leven blijven.
Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte
daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven.”
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Antwoordpsalm (Ps. 25 (24), 4bc-5, 6-7, 8-9)
L: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
Allen: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
L: Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Allen: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
L: Op U stel ik altijd mijn hoop,
omdat ik vertrouw op uw goedheid.
Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming
Allen: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
L: Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.
De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Allen: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
L: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Filippi. (2, 1-11 of 1-5)
Broeders en zusters,
als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging
iets vermogen, als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van
denken, uw eenheid in de liefde,
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uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen, welke Christus Jezus
bezielde: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet
willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog
verheven en Hem de Naam verleend, die boven alle namen
is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou
buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
L: ♫ Tussenlied: “Geest die vuur en Liefde zijt”.
Geest, die vuur en liefde zijt,
Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader,
leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht,
tot uw heilig aangezicht.
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Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuiv’re maat,
Trooster, die met wond’re krachten
bijstaat wie in leed versmachten:
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil’ge ree.

Geest, die waakzaam zijt en sterk
hoed het schip van Christus’ Kerk.
stuurt tot aan ’t zalig ende,
tot der tijden loop zich wende
van deez’ onbestendigheid,
in uw stralend’ eeuwigheid.
V: Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.
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V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Matteüs (Mt. 21, 28-32)
Allen: “Lof zij U Christus”
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van
het volk: “Wat denkt ge van het volgende?
Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en
zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed
vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet.
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet, maar later kreeg hij spijt
en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader
gedaan?” Zij antwoordden: “De laatste.”
Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u:
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij
het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de
gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof
geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige
vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit
had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken.”
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
ACCLAMATIE: 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:
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Geloofsbelijdenis:
V: Wij bidden met elkaar geloofsbelijdenis.
Mag ik u vragen – indien mogelijk is – hierbij te gaan staan.
V: Wij geloven in het leven, ons gegeven
als een kans om mens te worden naar Gods beeld.
Allen: Wij geloven in de Vader van dat leven,
die de zin is en de grond van ons bestaan,
de hoop en het uitzicht, door alles heen.
V: Wij geloven in Jezus Christus,
Zoon van god, mens voor mensen,
lijdend tot in de dood, maar levend voorgoed,
iemand om nooit te vergeten,
eten en drinken voor mensen van alle tijden.
Allen: Wij geloven in zijn geest,
die levend maakt en kracht geeft,
die perspectief en toekomst biedt,
die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en het lijden aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.
V: Wij geloven in de goede krachten in de mens,
dat wij samen op weg zijn van donker naar licht,
van nacht naar dag, van lijden en verdriet naar verlossing.
Allen: Wij geloven in het leven als de weg naar de liefde,
naar het geluk dat volkomen is. Amen.
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V: Intentieboek halen
Gebed voor de gelovigen (voorbede)
L. Leggen we vol vertrouwen
Onze gebeden voor aan God, onze hemelse Vader,
Voor de noden van kerk en wereld.
L. Voor hen die leiding geven in de kerk: dat zij betrouwbaar
zijn in hun woorden en daden;
dat zij een goed voorbeeld geven van de bereidheid de wil
van de vader in de hemel te doen. Laat ons bidden.
Allen: God zegen ons.
L. Voor hen die leiding geven aan de politiek en maatschappij:
dat God hen sterkt inde wil om het goede te doen
voor hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd;
dat zij steeds open blijven staan voor kritiek
en durven terug te keren van verkeerde beslissingen.
Allen: Christus wijs ons de weg.
L. Voor de ernstig zieken en eenzame ouderen,
voor degenen die onder allerlei lasten gebukt gaan,
voor vluchtelingen en ontheemden:
dat zij allen hun menselijke eigenwaarde niet verliezen
en gesterkt worden in hun vertrouwen in God;
dat zij de nodige zorg en hulp mogen ontvangen
van hun medemensen.
Allen: Heilige Geest inspireer ons.
Hierna volgen de misintenties:
L. Goede God,
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verhoor de gebeden van uw volk.
Wij danken U voor de kracht van het gebed
en de hulp van de Heilige Geest
die met ons zucht tot de dag van de oogst. Allen: Amen.
♫ Intermezzolied/Tafellied:
V: Nu wordt gezongen het lied “Zingt God de Heer”.
Zingt God de Heer De almachtige Koning ter ere;
Hij zal zijn volk als een herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen;
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden;
die ons gezondheid geeft,
vriendschap en gunstige tijden;
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
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V en L: Na de collecte de ciborie / het Heilig Brood uit de
tabernakel halen.
Inleiding op het Communiegebed:
V: Aan het begin van dit samenzijn hebben wij het woord
van God in ons midden genomen en het overwogen. Het is
een oeroud menselijk gebruik om de verbondenheid, die door
dit samenzijn is ontstaan,
tot uitdrukking te brengen in een maaltijd.
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit, na zijn Vader
gedankt te hebben, op zijn geheel eigen wijze gedaan,
toen Hij met zijn vrienden avondmaal hield.
Sinds die avond hebben mensen, om Hem te gedenken, deze
maaltijd gevierd, het Brood gedeeld
en wat overbleef als heilig bewaard.
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar, eten
van het Brood dat vanuit de eucharistieviering is
aangereikt, dan mogen wij ons één weten met onze
verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.
Communiegebed:
V: Wij bidden nu het Communiegebed
V: Goede God’ Uw brood is een teken:
U bent God-met-ons. U bent dichtbij in Jezus;
U hebt Hem gegeven als steun op onze levensweg.
Allen: Geen heldentocht is ons leven
maar vallen en opstaan, dag voor dag,
gevangen in zorgen en verplichtingen,
uitgeleverd aan de wanen van het ogenblik
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of slapend als we nodig zijn.
L: Toch weten we waar het op aan komt:
standhouden, uithouden, waken
en vol verwachting uitzien naar de komst van Hem,
die onze droom vervult,
die brengen zal wat wij zo pijnlijk missen.
Allen: Daarop gespitst zijn, daarop wachten,
daarnaar verlangen met heel ons hart
en zo onszelf verdragen, accepteren;
Geloven dat er één is die van ons houdt,
ook als wij er niet veel van maken.
V: Eens zult Ge komen op de dag van Jezus:
uw volle openbaring wanneer alles wordt vervuld.
Geen tranen meer, geen leed, geen pijn;
weg alle zonden, zwakte en beperking;
maar gemeenschap met uw Zoon en onze Heer.
Allen: Dit brood - Uw gave - helpt ons wachten;
het is een voorproef van die heerlijkheid.
Het geeft troost en kracht om vol te houden
en schenkt ons steeds weer aan elkaar,
zodat wij samen verder kunnen.
L: Wij danken U voor het levensbrood,
ontvangen uit Uw Vaderhand.
Wil in Jezus’ naam bij ons blijven,
en onze God zijn tot in eeuwigheid.
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V: Bidden wij tot God onze vader met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft:
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid, Amen.
Vredeswens:
V: Wij zien verlangend uit naar de komst van Jezus in ons
midden. Hij brengt ons een boodschap van vreugde en liefde.
Aan die boodschap mogen wij bijdragen in ons leven van
alledag, in onze omgang met elkaar. Moge de vrede van onze
heer ons vergezellen.
Wensen wij elkaar de vrede van Christus.
V en L: (Schaaltje met de hosties tonen)
V: En God sprak: Neem alle tijd om te vieren dat ik uw God
wil zijn.
Neem alle tijd om te zingen en te dansen bij alles wat goed is
en ooit nog goed zal worden.
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Niet bij de feiten zal je rusten, maar bij de dromen die je
verder drijven naar het land dat ik u zal geven.
Dit brood ten leven, Lichaam van Jezus, mag ons voedsel zijn,
opdat wij zullen weten en durven geloven
dat wij tot vrijheid zijn geroepen en dat heel de aarde in staat
moet zijn tot alle goeds.
Komt dan en eet in alle Dankbaarheid. Amen
Laten we nu samen bidden:
Allen: Heer in groot vertrouwen komen wij tot u ook al
voelen wij ons niet waardig, niet heel genoeg
om dit brood tot leven tot ons te nemen. wij vragen U: spreek
slechts één woord tot ons
en wij zullen genezen worden.
V: Moge wij naar lichaam en geest genezen worden.
Amen
V: De Heer zegt:
Ik ben het Brood van leven; wie tot mij komt,
zal geen honger meer krijgen,
en wie in mij gelooft , zal nooit meer dorst krijgen.
Neemt van de gaven die de Heer u aanbiedt
en zijn vrede zij met u allen.
Amen.
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt
de zonden van de wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V en L: Communie klaarzetten
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Communielied: ”Eet en drinkt”
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!
V en L: De Ciborie / het Heilig Brood terugplaatsen in de
tabernakel.
Gebed na de Communie:
V: Gij zijt de gastheer, God, die ongevraagd
ons toch genodigd hebt, en eens te meer Uw liefde
hebt betoond.
Laat ons nooit vergeten dat gij geen verkwikking
brengt aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid,
maar dat Gij hen verheft die hun heil van u alleen
verwachten. Door Christus onze heer.
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V: Slotgebed:
Bidden we nu samen het slotgebed
Allen: Gij zijt de gastheer God,
die ongevraagd ons toch genodigd hebt,
en eens te meer Uw liefde hebt betoond.
Laat ons nooit vergeten dat Gij geen verkwikking brengt
aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid,
maar dat Gij hen verheft die hun heil van U alleen
verwachten. Door Christus onze Heer, Amen.
V: Er zijn nog enkele mededelingen
L: Mededelingen
L: Na de wegzending en zegenbede wordt als slotlied
gezongen “Christus die verrezen is”.
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:
“Wie doet de wil van de vader.
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, volgens de evangelist Mattheus. Dat
wij mogen vertrouwen dat wij ooit met Jezus zullen verrijzen.
Ik wens u graag een mooie en gezegende week toe.
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V: Wegzending
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede:
Zegenen wij elkaar bij alles wat ons te doen staat,
bij alles wat we beleven mogen,
bij alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar in dit leven dat wij delen, zo kwetsbaar als
het is. Die God en Goed is zegenen ons, Hij beware ons voor
onheil en geleide ons tot eeuwig leven. In de naam van de Vader
de Zoon en de Heilige Geest, Amen.”
♫ Slotlied: “Christus die verrezen is”.
Christus die verrezen is,
doet ons samen komen;
’t maal van zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
Refrein: Broeders, vrij en opgericht,
alleluia, heft uw ogen,
alleluia naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij,
brak de donk're dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij '
Adams dood verslagen. Refrein
Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven;
maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. Refrein
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