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28e zondag door het jaar - A 

Bij deze is iedereen uitgenodigd 

Zondag 11 oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTREDEZANG: HERE JEZUS OM UW WOORD (205) 

1. Here Jezus, om uw woord 

 zijn wij hier bijeengekomen. 

 Laat in 't hart dat naar U hoort 

 uw genade binnenstromen. 

 Heilig ons, dat wij U geven 

 hart en ziel en heel ons leven. 

 

2. Ons gevoel en ons verstand zijn 

 O Heer, zo zonder klaarheid. 

 Als uw Geest de nacht niet bant, 

 ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

 't Goede denken, doen en dichten 

 moet gij zelf in ons verrichten. 
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3. O Gij glans der heerlijkheid. 

 Licht uit licht, uit God geboren. 

 Maak ons voor uw heil bereid, 

 open hart en mond en oren. 

 Dat ons bidden en ons zingen 

 tot de hemel door mag dringen. 
 

BEGROETING EN INLEIDING 

 

GEBED OM VERGEVING 

Als ik wist wat in die ander leeft 

zou ik dan nog durven oordelen? 

Als ik kon kijken in het hart van mijn medemens 

zou ik dan beter begrijpen? 

Als ik zijn motieven kon doorgronden 

zou ik dan gemakkelijker vergeven en vergeten? 

Als al mijn doen en laten openbaar gemaakt werd 

zou ik dan niet beschaamd mijn hoofd buigen 

en om vergiffenis vragen? 

Alles weten is alles vergeven. 

Daarom bidden wij, God, U om vergeving 

voor al die keren dat wij 

elkaar wel hebben veroordeeld, 

elkaar verkeerd hebben begrepen 

of verdacht hebben gemaakt. 

Vader in de hemel, wilt U aanvullen 

wanneer wij tekort blijven schieten 

tegenover U en tegenover elkaar - Amen. 
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LIED: HEER ONTFERM U  - Strategier 

 

EER AAN GOD - gebeden 

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 zonde 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 

 

EERSTE LEZING: JESAJA 25, 6-10a 

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg 

Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van 

vette spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd van vette, 

mergrijke spijzen en van geklaarde, belegen wijnen. Op deze 

berg zal Hij de sluier verscheuren die ligt over alle volkeren, en 

het floers dat alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig 

vernietigen en van alle aangezichten zal Hij, de Heer, de tranen 

wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele 

aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men 

zeggen: 'Dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons 

gered! Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen 
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en ons verheugen om de redding, die Hij ons gebracht heeft! Ja, 

de hand van de Heer zal rusten op deze berg.' 

Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord 

 

TUSSENZANG:  ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT (128)  
 

1. Als regen die de aarde drenkt 

 die droog en dorstig is: 

 zo voedt het woord van God de mens 

 die doods en duister is. 

 

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. 

 

4.  O, God, vernieuw de dorre grond, 

    verzacht wat is verhard: 

    maak ons gehoorzaam aan uw woord 

    en mensen naar uw hart. 

 

TWEEDE LEZING: FILIPPENZEN 4, 12-14. 19-20.  

Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat 

overvloed is. Ik ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik 
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kan hongerlijden, ik ben vertrouwd met overvloed en met 

gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt 

gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Mijn 

God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u 

de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en 

Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen! Amen.  

Woord van de Heer. - Wij danken God. 

 

LOFZANG VOOR HET EVANGELIE: Alleluja (1 keer) 

 

EVANGELIE: MATTEÜS 22:1-14 

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in 

gelijkenissen tot de hogepriesters en oudsten van het volk. Hij 

zei: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een 

bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om 

allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij 

wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de 

opdracht: zegt aan de genodigden: zie ik heb mijn maaltijd klaar, 

mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. 

Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te 

bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander 

naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, 

mishandelden en doodden hen. 

 

Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de 

moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen 

sprak hij tot zijn dienaars: het bruiloftsmaal staat klaar, maar de 

genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de drukke 

verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft. 
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Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij 

er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep 

vol met gasten.  

 

Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, 

merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed 

was. En hij sprak tot hem: vriend, hoe zijt gij hier bin-

nengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het 

antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: 

bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de 

duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn 

geroepen maar weinigen uitverkoren.  

Wij danken God voor zijn Levend Woord 

 

ACCL. NA HET EVANGELIE 

. U komt de lof toe, U het gezang, 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige geest, 

 in alle eeuwen der eeuwen 
 

VERKONDIGING 
 

GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 

 Ik geloof in God, de almachtige Vader. 

 Schepper van hemel en aarde 

 En in Jezus Christus, 

 zijn eniggeboren 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, 
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 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. 

 

ACCLAMATIE BIJ VOORBEDEN 

  Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 

 

LIED: O HEER DOOR HET GEBROKEN BROOD (270) 

 O Heer, door het gebroken brood  

 en hier vergoten wijn, 

 wekt Gij ons op uit alle dood 

 en vraagt ons in ontferming 

 groot uw kinderen te zijn. 

 

 Gij deelt nu deze mannaspijs 

 in onze aardwoestijn, 

 waar wij vervolgen onze reis, 

 de lange weg naar ’t paradijs, 

 om eens bij U te zijn. 
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 Gij noodt ons aan uw tafel, Heer, 

 wij vieren bruiloftsfeest. 

 Ons Kana ziet het wonder weer 

 en zingt van deze ommekeer. 

 van drank die ons geneest. 

 

 Gij roept ons door de Mensenzoon 

 voorgoed uit slavernij. 

 Zijn offer zag Hij Als zijn loon, 

 zijn lijden droeg Hij als zijn kroon, 

 zijn liefdemaal maakt vrij. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, zie naar de gaven die wij U brengen om rekenschap te 

geven wat U ons hebt toevertrouwd. Neem dit brood en deze 

wijn en verdeel ze, zodat allen vrede vinden. Door Christus, 

onze Heer. Amen. 

 

EUCHARISTISCH GEBED 

Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw naam, die Gij 

gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, 

het licht van deze dag, en ook wijzelf, God, zijn er dank zij U, die 

al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. 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, 

om wille van uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in 

mensen en machten, 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 geleden is, en al ons 
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kwaad vergeten. Luister dan ook als wij U zegenen, God, en 

bidden zonder einde: 

 

Lied: Heilig, heilig, heilig... Strategier 

 

Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat 

onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 

vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt 

voortgebracht, en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 

mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen 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. Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige 

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, 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 wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken." Verkondigen wij het mysterie 

van het geloof. 

Gebeden: Als wij dan eten van dit brood, 

  en drinken uit deze beker, 
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  verkondigen wij de dood des Heren 

  totdat Hij komt. 

 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is, en 

die de dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt, en naam gegeven 

hebt hoog boven alle namen. 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. Wij bidden 

U: Zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak 

ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. 

 

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; breek het geweld in ons, en breng ons thuis bij U, uit kracht 

van Hem, de mensenzoon hier in ons midden. Bevestig uw kerk 

die in ballingschap is, en maak haar één in liefde en geloof, 

tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze 

bisschop. 

 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van 

de Heer, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en 

martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid 

voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid, en brengen 

wij U onze dank.  Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam 

geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in eenheid van 

de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. - Amen. 
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ONZE VADER - gebeden 

 

 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 aan onze schuldenaren; 

 En breng ons niet in verzoeking. 

 Maar verlos ons van het kwade. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 En de kracht en de heerlijkheid 

 In eeuwigheid. - amen 

 

VREDESWENS 

 

LAM GODS - Strategier 

 

COMMUNIE - orgelspel 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

LIED: ZINGT VOOR DE HEER EEN NIEUW GEZANG (331) 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

 Hij laaft u heel uw leven lang 

 met water uit de harde steen. 

 Het is vol wond'ren om u heen. 



 

 
 

12 

 

 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

 gunt aan uw leven rust en duur 

 en geeft het zin en samenhang. 

 Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

 

3. Een lied van uw verwondering 

 dat nòg uw naam niet onderging, 

 maar weer opnieuw geboren is 

 uit water en uit duisternis. 

 

4. De hand van God doet in de tijd 

 tekenen van gerechtigheid. 

 De Geest des Heren vuurt ons aan 

 de heil'ge tekens te verstaan. 

 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 

 doorleven tot in eeuwigheid 

 en zingen bij zijn wederkeer 

 een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

 

 


