ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Ik zeg jullie:
vraag en jullie zal worden gegeven,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.

THEMA:
“De kracht van het gebed”

JAARCYCLUS C
Eucharistieviering

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN

2.

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.

3.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

4.

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.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
De lezingen van vandaag vertellen ons
over de kracht van het gebed.
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Dikwijls is het voor ons een vraag hoe wij met God
om kunnen gaan, wat wij mogen en kunnen zeggen.
Veel kunnen wij vandaag leren van Abraham.
Hij gaat met God om als een vriend.
Op indringende wijze vraagt hij God om Sodom te sparen
en geen onschuldige slachtoffers te maken.
In het evangelie leert Jezus zijn leerlingen het Onze Vader.
God verlangt van ons geen hoogdravende taal,
wel een persoonlijke houding en woorden uit het hart.
Gebed om vergeving
P.

Keren wij ons tot God om te vragen en te bidden,
om vergeving en ontferming.
-- stilte --

P.

A.

P.
A.

P.
A.

P.

Mensen kunnen voor elkaar liefde zijn en vrede:
voor kleinen en zwakken,
voor hen die zich niet kunnen verdedigen.
Heer, vergeef ons
wanneer wij te weinig met onze medemens zijn begaan.
Mensen kunnen voor elkaar een wereld opbouwen
die getuigt van Gods goedheid en trouw.
Christus, vergeef ons wanneer wij ons niet genoeg inzetten
Gods schepping uit te bouwen
tot een plaats waar Gods bedoeling zichtbaar wordt.
Mensen kunnen met elkaar delen al wat de aarde biedt:
brood en rijkdom, leefruimte en bestaansrecht.
Heer, vergeef ons
wanneer wij iemand daarvan uitsluiten.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God
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Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
Met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
Gebed
God, hemelse Vader,
wij bidden wel, maar ons geloof is klein,
onze berekening is groter dan ons vertrouwen.
Leg de woorden van Jezus in onze mond,
leer ons bidden zoals zijn leerlingen.
Dan wordt uw Naam geprezen,
dan komt uw koninkrijk nabij.
Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
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DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
Wij worden voorgegaan in gebed door Abraham en Jezus.
Zij spreken met God, zij vragen God, zij antwoorden God.
God zelf reageert en laat zich kennen in het gebed.
Mag de Schrift ons inspireren
om hier goed naar te luisteren en van te leren.
Dat ook wij biddende mensen kunnen zijn.
Eerste lezing
Uit het boek Genesis, 18, 20-32
In die dagen zei de Heer:
’Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
Ik ga naar beneden om te zien of hun daden
werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot mij is doorgedrongen; ik wil het weten’.
Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
Abraham trad op Hem toe en zei:
’Wilt Ge werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen
verdelgen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult Ge die dan verdelgen?
Zult Ge de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
Zoiets kunt Ge toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het rechtvaardigen vergaan als boosdoeners;
dat kunt Ge toch niet doen!
Zal Hij die de hele aarde oordeelt,
geen recht laten geschieden?’
En de Heer zei:
‘Als Ik in de stad Sodom vijftig rechtvaardigen vind,
zal ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken’.
Abraham begon weer en zei:
’Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
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Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult Gij dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’.
En Hij zei:
‘Ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig vind’.
Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
’Misschien zijn er maar veertig te vinden’.
En de Heer zei:
’Dan zal Ik het omwille van die veertig niet doen’.
Nu zei Abraham:
’Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog eens aandring:
misschien zijn er maar dertig te vinden’.
En de Heer zei:
Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind’.
Abraham zei opnieuw:
’Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden’.
En de Heer zei: ’Ook omwille van die twintig
zal ik de stad niet verwoesten’.
Abraham zie nogmaals:
’Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog één keer spreek,
misschien zijn er maar tien te vinden’.
En de Heer zei:
’Ik zal de stad niet verwoesten, zelfs al zijn er maar tien’.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 138
L.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
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L.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot u riep hebt Gij mij steeds verhoord.
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

L.

Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe,
maar op de trotsen neerziet van omhoog.
Te midden van gevaren houdt Gij mij in leven,
Gij weert de woede van mijn vijand af.

L.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!

Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de Christenen van Kolosse 2, 12-14
Broeders en zusters,
In de doop zijt gij met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan.
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Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden
en door uw morele onbehouwenheid
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Hij heeft de oorkonde verscheurd
die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde.
Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Alleluja
Alleluja.
Geprezen zijt Gij, Vader van Hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan de kinderen hebt geopenbaard.
Alleluja.
Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 11, 1-13
Op een keer was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij ophield, zei één van de leerlingen tot Hem:
’Heer, leer ons bidden,
zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen heeft geleerd’.
Hij sprak tot hen:
Wanneer gij bidt, zegt dan:
Vader, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome.
Geef ons iedere dag ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is.
En leid ons niet in bekoring’.
Hij vervolgde:
’Stel, iemand van u heeft een vriend.
Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt:
Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij
is van een reis bij mij aangekomen
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en ik heb niets om hem voor te zetten.
Zou die ander van binnen uit dan antwoorden:
Val me niet lastig: de deur is al op slot
en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om het u te geven?
Ik zeg u, als hij niet opstaat en het hem geeft
omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven
al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen.
Tot u zeg ik hetzelfde:
Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden,
klopt en er zal worden opgedaan.
Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt;
en voor wie klopt doet men open.
Is er soms onder u een vader
die aan zijn zoon een steen zal geven
als deze hem om brood vraagt?
Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven?
Of als hij om een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven?
Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie erom vragen’.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie: GELUKKIG IS DE MENS

Overweging
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Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

P.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

A.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór wie alles geschapen is.

P.

Hij is voor ons, mensen,
en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald.

A.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.

P.

Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

A.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

P.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

A.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

P.

die met de Vader en de Zoon
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tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
A.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

P.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

A.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

Voorbede
P.

Laten wij bidden tot God,
die weet wat wij nodig hebben nog voor wij erom vragen.

L.

voor mensen wiens vertrouwen is beschaamd,
die stenen kregen in plaats van brood,
die werden geslagen in plaats van geliefkoosd,
die werden vergeten, hoe vaak ze ook riepen:
laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.
L.

A.

voor mensen die, zonder ophouden,
opkomen voor gerechtigheid;
voor allen die lastige vragen blijven stellen,
die opkomen voor onze leefomgeving;
voor politieke leiders:
dat zij luisteren naar degenen
aan wie zij met hun werk dienstbaar zijn;
laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
voor mensen die niet durven vragen,
die bang zijn voor het antwoord;
voor wie altijd alles is geweigerd,
voor mensen die monddood zijn gemaakt,
voor mensen die niet genoeg hebben om van te leven;
laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap P.

Goede God,
dit alles en wat verder leeft in ons hart,
leggen wij aan U voor.
Kom ons tegemoet,
laat ons vinden wat wij verlangen,
in de Naam van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Collecte en klaarmaken van de altaartafel
Tafellied NEEMT EN EET

2.

Neemt en drinkt met elkaar
wordt als een bedelaar
levend met een open hand
die geluk om niet ontvangt.

3.

Komt, vernieuwt het verbond
stemt in met hart en mond
dankt de God die leven doet
ons tot liefde samenroept.
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Oproep tot gebed
P.
A.

Bidt, broeders en zusters, 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
Heer, al wat wij hebben willen wij uit handen geven
om van u het hemelse brood te ontvangen.
Laat uw Zoon onder ons komen,
het brood nemen en het dankgebed uitspreken.
Verzadig allen met de gaven van Christus, onze Heer.
Amen.
Eucharistisch gebed
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.
A.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
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.
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad
dat Gij ons een verlosser hebt gezonden,
in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde.
Want Gij wilt in ons beminnen
wat U welgevallig is in uw Zoon;
door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open
voor uw gaven die wij verloren hadden
door de zonde van ongehoorzaamheid.
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Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen,
ook wij uw heerlijkheid en zeggen vol vreugde:
A.

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.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:
U hebt ons tot leven geroepen,
U hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil
om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest,
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen.
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
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reikte hem over 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.
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.

P.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus
in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader,
voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan onze paus N.
en onze bisschop NN., en aan allen,
die U als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de
dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de moeder van
de Heer, met de heilige Jozef haar bruidegom,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook
met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
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vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid
en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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.
Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
A.

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 vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust;
hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

Jezus Christus wil voor ons het leven,
Hij is het brood des levens
en wil ons bemoedigen en inspireren tot echte vrede.
Bidden wij om zijn kracht:
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A.

Heer Jezus Christus,
leg uw woord van vrede in ons hart.
Maak ons tot mensen die bereid zijn te leven
in vrede en vriendschap met elkaar.
Mogen wij zo uw vrede vinden.

P.

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vreugde geef Ik u”,
let niet op mijn 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.

P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Lam Gods
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,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.
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Ter overweging
Als je bidt in plaats van beveelt,
smeekt in plaats van eist.
zul je gehoord worden
overal waar je komt.
Als je leeft
vragend en belangstellend,
ga je de wereld van medemensen binnen.
Vraag het maar aan God zelf,
vraag om dagelijks brood,
vergeving van zonde,
verlossing van het kwade.
Hij zal jou horen en zegenen
Vader, Zoon en heilige Geest.

Gebed
Heer, Gij verhoort ons gebed,
meer dan wij kunnen vermoeden.
Brood van eeuwig leven hebt Gij ons gegeven,
en ons uitgenodigd om uw Zoon te volgen.
Laat ons aan deze roeping beantwoorden,
liefdevol elkaar verdragen
en ijveren voor gerechtigheid en vrede.
Bewaar ons in de eenheid van de heilige Geest.
Door Christus onze Heer. Amen.

SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
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Zegenbede en zending
P.
A.

Laten wij bemoedigd van hier gaan
en weten wij ons in gebed met elkaar verenigd.
Amen.

P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Zegene U de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Slotlied HEEFT HIJ ONS BIDDEN OPGEVANGEN
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2.

Hij zal de armen niet verstoten.
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.

3.

Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde zoon,
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht.

