Woensdag 19 augustus 2020
Twintigste week door het jaar

Gerechtigheid is de maat

Openingslied: 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

groen

Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven;
maal van zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. Refrein
Schuldbelijdenis
Uit de diepten roep ik tot U, Heer,
hoor naar mijn smekende stem. HEER, ONTFERM U.
Als U zonden blijft gedenken,
wie houdt dan stand? CHRISTUS, ONTFERM U.
Met hart en ziel zie ik naar U uit,
vol hoop wacht ik op uw woord. HEER, ONTFERM U.
Openingsgebed:
Goede en zorgzame God,
steeds opnieuw mogen wij ons verheugen
in uw zorg en aandacht voor ons.
In Jezus nodigt U ons uit om arbeiders te worden
in de wijngaard van uw toekomst.
Help ons zijn woord te verstaan
en zo onszelf te geven aan het visioen
waarin de zwaksten voorop staan
en de leiders dienaars zijn.
Dat bidden wij U in Jezus' naam
en uit kracht van de Geest,
vandaag en alle dagen. Amen.
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Eerste lezing: uit de profeet Ezechiël 34,1-11
De HEER richtte zich tot mij:
`Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël,
profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER:
Wee jullie, herders van Israël,
want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen
herders niet hun schapen te weiden?
Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun
wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren,
maar de schapen weiden, dat doen jullie niet.
Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken,
zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet
verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald,
verdwaalde dieren niet gezocht — jullie hebben de
dieren hard en wreed behandeld.
Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze
door wilde dieren verslonden.
Mijn schapen zijn verstrooid,
ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels;
over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid,
en er is niemand die naar ze omziet, niemand die
naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar
de woorden van de HEER:
Zo waar ik leef — spreekt God, de HEER —, mijn
schapen hadden geen herder,
ze werden weggeroofd en door de wilde dieren
verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn
schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar
niet mijn schapen! Daarom, herders, luister naar de
woorden van de HEER: Dit zegt God, de HEER:
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Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen;
zij zullen ze niet meer mogen weiden.
Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn
schapen uit hun mond redden,
ze zullen ze niet meer eten!
Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
omzien en zelf voor ze zorgen.
Tussenlied: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Matteüs
20,1-16a
Jezus vertelde de volgende gelijkenis:
`Het is met het koninkrijk van de hemel als met een
landheer, die er bij het ochtendgloren op uit trok
om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken.
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Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een
denarie overeengekomen was,
stuurde hij hen naar zijn wijngaard.
Drie uur later trok hij er opnieuw op uit,
en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag
staan, zei hij ook tegen hen:"Gaan jullie ook maar
naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig
zijn."
En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij
er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en
handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur
van de dag nog eens op weg ging,
trof hij een groepje dat er nog steeds stond.
Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele
dag zonder werk?"
"Niemand wilde ons in dienst nemen,"
antwoordden ze. Hij zei hun:
"Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
Toen de avond gevallen was, zei de heer van de
wijngaard tegen zijn rentmeester:
"Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit.
Begin daarbij met de laatsten en eindig met de
eersten." En zij die er vanaf het elfde uur waren,
kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.
En toen zij die als eersten waren gekomen naar
voren stapten,
dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder die ene denarie.
Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de
landheer hun beklag doen:
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"Die laatsten hebben één uur gewerkt en u
behandelt hen zoals u ons behandelt,
terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag
hebben volgehouden."
Hij gaf een van hen ten antwoord: "Beste man, ik
behandel je toch niet onrechtvaardig?
Je hebt toch ingestemd met het loon van één
denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga.
Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen
als aan jou.
Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet
het kwaad bloed dat ik goed ben?"
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten
de laatsten.'
Voorbede
God
in alle tijden hebt U zich getoond als een goede
Herder,
die op zoek gaat naar ieder die verloren loopt.
Wij bidden U:
•
voor allen die leiding geven in kerk en
wereld; dat zij hun leiderschap steeds meer gaan
verstaan als dienst aan wie zwak en kwetsbaar zijn.
Laat ons bidden...
•

voor wie zoeken naar geloof dat leven
geeft; dat zij profeten ontmoeten die uw Woord
spreken en die hen voorgaan op de weg naar U.
Laat ons bidden...
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•

voor onze samenleving waarin zulke
grote verschillen bestaan tussen arm en rijk, tussen
wie het goed en wie het minder hebben;
dat goede en rechtvaardige verhoudingen geen loze
realiteit zullen zijn. Laat ons bidden...
Menslievende God,
U kent ons zoeken en tasten,
U hoort ons bidden in geloof en twijfel.
Verhoor onze gebeden, versterk ons vertrouwen.
Dat vragen wij U in Jezus' naam
en uit kracht van de Geest, vandaag en altijd.
Amen.
De tafel wordt gereed gemaakt.
Bidt, broeders en zuster, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige
Vader.
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
Goede en rechtvaardige God,
in brood en wijn toonde Jezus waar Hij voor stond.
Hij gaf zichzelf uit liefde omwille van de mensen
en maakte leven en toekomst mogelijk
voor armen en verdrukten.
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Wil van ons deze gaven aanvaarden.
Mogen ze ons voeden en sterken
in het geloof dat Hij uw Gezalfde is,
de goede Herder die naar ons omziet.
Dat bidden wij U in zijn naam
en uit kracht van de Geest, vandaag en altijd. Amen.
Eucharistisch gebed VI
V: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.
V: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
V: Machtige God, met alle eerbied noemen wij
uw Naam, die Gij gegeven hebt aan al wat er
leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het
licht van deze dag, en ook wij zelf, God, zijn er
dank zij U, die al van mensen houdt vóór zij
geboren zijn.
A: Wij noemen U van harte onze God en
Vader, die doet wat Gij zegt en ons in
leven houdt; die naar ons zoeken blijft tot
Gij ons in den vreemde vindt, omwille van
uw Zoon Jezus, de eerste van ons allen.
V: In stad en land, in mensen en machten,
8

in levenden en doden wordt Gij vermoed en
uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd
tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem,
waar alle leed is geleden en al ons kwaad is
vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen, God,
en zeggen zonder einde:
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.
Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dank zij Jezus,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van hen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en
vrijheid schept.
Wij danken U dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven ten einde toe.
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Heilig deze gaven met de dauw van uw Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus, onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen,
Hij zegende U, Hij 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.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf
hem aan zijn leerlingen met de 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
VERGOTEN WORDT 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.
V: Heer onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat
lijden is en die de dood heeft gezien;
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die Gij hebt opgewekt en naam
gegeven hebt hoog boven alle namen.
A: Jezus, de Heer, is Hij, die is en
blijven zal uw rechterhand; en tot Hij
komt, verkondigen wij Hem door
deze levensbeker en door dit brood
dat wordt gedeeld.
V: Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat en maak ons tot een volk, dat recht
doet om gerechtigheid.
A: Maak leven en welzijn toch groter en
sterker dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn die woningen
bouwen voor uw stad van vrede;
V: Bevestig uw Kerk die in ballingschap is,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus., onze paus
en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid
en brengen U onze dank.
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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, 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:
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
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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.
Communielied: EET VAN HET BROOD
mel. Zomaar een dak d-e
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Slotgebed

Goede en zorgzame God,
wij danken U voor de rijkdom van uw Woord
en voor de overvloed van uw hemelse gaven.
Wij bidden U: blijf ons in Jezus nabij
en richt onze aandacht op alles
wat klein en kwetsbaar is.
Dat vragen wij U in zijn naam
en uit kracht van de Geest,
vandaag en altijd. Amen.
Slotlied: BLIJF MIJ NABIJ.
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt,
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
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U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
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