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Thema: Gerechtigheid en Vrede
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PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT

2.

Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet; zo
geeft het woord van God de mens, luister en nieuwe gloed.

3.

Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetste van de dag,
geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Het Evangelie dat we vandaag gaan horen
behoort tot de moeilijkste stukken
die de evangelist Lucas ons heeft overgeleverd.
Niet omdat er moeilijke elementen in de tekst zitten,
maar vooral omdat de les ervan
diep in ons alledaagse leven doordringt.
Het spreekt ons aan op iets
waarop we liever niet aangesproken worden:
onze spullen, onze financiën.
Daar praten we liever niet over.
En toch begint Jezus erover.
Omdat er veel vanaf hangt.
Laten we proberen de les te begrijpen

2
die Jezus ons wil leren.
Zodat we ons door zijn Geest kunnen laten leiden,
op weg naar vrede en gerechtigheid.
Ook waar het gaat om het beheer van goederen.
Schuldbelijdenis
P.

Het lukt ons niet altijd te leven naar de wens van God,
dan kiezen we voor de verkeerde dingen.
Gelukkig is God een vergevende God,
altijd bereid om zijn Hand uit te strekken
naar wie zich weer tot Hem wil wenden.
Leggen we daarom in stilte aan Hem voor
waar het niet goed ging…

Stilte
P.
A.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P.
A.

Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

P.
A.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God
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;
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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
Heer onze God,
Gij neemt het op voor al wat kwetsbaar is en klein
en leert ons wat rechtvaardigheid en vrede is.
Open ons hart voor de mensen om ons heen;
geef dat wij bezorgd zijn voor elkaar,
betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ...
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

De Woorden van de Heer van het leven,
zijn levensbronnen voor het leven,
stapstenen om onze weg te gaan.
Openen wij ons hart om de woorden te ontvangen
en ernaar te kunnen handelen.
Eerste lezing
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Uit de profeet Amos 8, 4-7
Hoort toe, gij die de armen verdrukt
en de misdeelden in het land verdelgt,
gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij?
dan kunnen we ons koren verkopen!
En wanneer de Sabbat?
dan kunnen we ons graan uitstallen.
Dan verkleinen wij de korenmaat,
dan verhogen wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
Dan kopen wij de kleine man voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren.
De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob:
Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 113
L.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

A.

Verheerlijkt de Heer, die de armen opbeurt.

L.

Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn Glorie beheerst de hemel.
Die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde.

A.

Verheerlijkt de Heer, die de armen opbeurt.

L.

Die machtelozen tilt uit het stof,
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van vuilnishopen de armen weghaalt.
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
te midden der machtigen van zijn volk.
A.

Verheerlijkt de Heer, die de armen opbeurt.

Tweede lezing
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs
2, 1-8
Dierbare,
vóór alles vraag ik u
gebeden, smekingen, voorbeden
en dankzeggingen te verrichten
voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten
opdat wij ongestoord en rustig
een in alle opzichten godvruchtig
en waardig leven kunnen leiden.
Dit is goed en welgevallig
in het oog van God, onze Heiland
die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
Want God is één,
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus
die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen:
op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af.
En ik ben hiervan aangesteld als heraut en apostel
- ik spreek de waarheid, ik lieg niet om de volken te onderrichten in het ware geloof.
Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt
om te bidden de mannen hun handen opheffen in een geest
van godsvrucht,
die haat en ruzie uitsluit.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie
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L.

Alleluja.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert:
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

A.

Alleluja

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
16, 1-13
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
Er was eens een rijk man.
Hij had een rentmeester
die bij hem werd aangeklaagd
omdat hij zijn bezit verkwistte.
Hij riep hem dus en vroeg:
Wat hoor ik daar van u?
Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf:
Wat zal ik doen
nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt?
Spitten kan ik niet, en bedelen: daarvoor schaam ik mij.
Ik weet al wat ik ga doen
opdat ik na mijn ontslag als rentmeester onderdak vind.
Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste:
Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig?
Deze antwoordde:
Honderd vaten olie.
Maar hij zei:
Hier hebt ge uw schuldbekentenis;
ga gauw zitten en schrijf vijftig.
Daarop vroeg hij nog aan een tweede:
En hoeveel zijt gij schuldig?
Deze antwoordde: Honderd maten tarwe.
Hij zei hem:
Hier hebt ge uw schuldbekentenis; schrijf tachtig.
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De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.
Zo zeg Ik u ook:
Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige
mammon, opdat zij - wanneer die u komt te ontvallen u in de eeuwige tenten opnemen.
Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
met betrekking tot de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen?
Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen?
Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal dan de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen en de mammon'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie

Overweging
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Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede
P.

Verenigen we ons in gebed
en leggen we onze voorbeden
voor de noden van Kerk, wereld
en ons eigen leven aan God voor.

L.

Goede God,
Op deze vredeszondag bidden wij,
zeker in deze tijden van oorlog op ons continent Europa,
voor vrede op de wereld,
voor een einde aan de armoede
en voor saamhorigheid op aarde.
Laat ons bidden ...
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A.

Heer geef ons vrede.

L.

Bidden wij,
om zegen over alle inspanningen
om vrede te bewerken of te bewaren:
dat kerkleiders en regeringsleiders zich laten leiden
door Gods Geest;
dat zij bruggenbouwers mogen zijn.
Laat ons bidden ...

A.

Heer geef ons vrede.

L.

Voor allen die zich vervreemd voelen
van zichzelf,-familie of vrienden
of van een cultuur met haar heersende opvattingen en
principes
ook als het gaat om geld en goed:
dat zij mensen ontmoeten die om hen geven.
Laat ons bidden ...

A.

Heer geef ons vrede.

L.

Voor onze geloofsgemeenschap
dat samen bidden ons kracht geeft
om een wereld te bouwen waarin vrede ieders deel wordt.
laat ons bidden ...

A.

Heer geef ons vrede.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Goede God, onze Vader,
deze gebeden en dat wat er leeft
in de diepte van ons hart,
leggen we voor U neer.
Wilt U ons bidden dan horen en verhoren.
Schenk ons uw heilige Geest
en geef ons kracht om U te blijven dienen,
koste wat kost.
Dat bidden wij door Christus, onze Heer. Amen.

Collecte en klaarmaken van de altaartafel
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Tafellied ZAL ER OOIT EEN DAG VAN VREDE

2.

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden: levenslang gebroken zijn.

3.

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.

4.

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.

Oproep tot gebed
P.

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, Gij blijft niet onverschillig wanneer wij onze handen
opheffen in gebed. Aanvaard met dit brood en deze beker de
gebeden van uw volk,
en geef ons de gaven van uw Zoon:
gerechtigheid en vrede.
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Vandaag en tot in eeuwigheid.
Eucharistisch gebed (2-b)
Allen gaan staan
P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

De Heer zal u bewaren.

P.

Verheft uw hart.

A.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A.

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.
Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen,
ook wij uw heerlijkheid en zingen 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.
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P.

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron,
uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze
gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot Lichaam en
Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt"
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U
opnieuw, reikte hem 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.

A.

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

P.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U,
omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw
eerstgeboren Zoon, en vragen u met aandrang,
dat wij naar elkaar toe groeien
door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde.
Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop
van Rome, Franciscus, onze paus, in eenheid met Johannes
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onze bisschop,
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters
die door de dood heen zijn gegaan,
en leven in de verwachting der verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.
Neem hen op in uw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde.
Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon,
Met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in
uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven.
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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.
P.

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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,

P.
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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.

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.

A.

Amen.

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst 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.

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.
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Ter overweging:
Gedicht: Vrede, waarheid, geen armoede
Zoek de vrede, jaag hem na.
Zoek de vrede in jezelf,
koester hem en bewaar hem.
Alleen dan bewaren we de vrede in de wereld.
Zoek de waarheid, jaag haar na.
Onthoud: God is de Waarheid
en wie de Waarheid zoekt, zoekt God.
Alleen dan vinden we echt de waarheid in de wereld.
Bestrijd armoede, ban hem uit.
Kijk de wereld in als 'n kind,
zie elk mens als gelijke.
Alleen dan verslaan we de sterke macht van de mammon.
Vrede, waarheid, geen armoede,
de enige weg van God,
jaag ze je leven lang na,
ze zijn de enige weg naar Gods Paradijs op aard!
Hans-Peter Bartels ofm
De strofen zijn achtereenvolgens gebaseerd op uitspraken
van Franciscus van Assisi, Edith Stein en Jezus Christus.
Gebed na de communie
Heer, in Jezus, uw geliefde Zoon, hebt Gij ons getoond
wat gerechtigheid is en ware vrede.
Wij vragen U:
laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd,
een leven leiden dat het evangelie waardig is.
Richt onze ogen op Hem die dienaar van allen wilde zijn:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
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Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

Gesterkt door het Woord en de Eucharistie
mogen we weer op weg gaan om de Heer te dienen:
te kiezen voor elkaar, voor de armen en kwetsbaren
en daartoe onze talenten inzetten,
opdat we God dienen en niet de mammon.
Vragen we daartoe Gods rijke zegen ...

P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

De Heer zal u bewaren.

P.

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

A.

Amen.

P.

Gaat in vrede heen.

A.

God zij dank gebracht.
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Slotlied WIJ BIDDEN U OM VREDE

2.

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht
dat mensen ogen opent en op elkander richt.

3.

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.

De week van zaterdag 17 september t/m vrijdag 23 september
2022
VIERINGEN:
Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering (Ps. G. Bruggink)

Donderdag
Vrijdag

09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Tristan Perez)
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Tristan Perez)

Zondag

10.00 uur: Woord- en Communieviering
(Ps. Ans Dekker)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag

10.00 uur: Om zegen over onze parochie;
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder
en overleden ouders en familie;
Voor familie en vrienden;;

Donderdag

09.00 uur: Voor Tiny Westerveld

Vrijdag

09.00 uur: Om zegen over onze parochies

ZIEKEN:

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.

OVERLEDENEN:

Trees Versteegh-Boersma
Leo Rijpkema;
Nellie van der Weiden;
Leo van den Raadt;
Cornelia van Empelen – Wezelenburg;
Peter Barnhoorn

AGENDA:

geldig van 17 augustus t/m 20 september 2022

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

