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Mijn wegen zijn niet uw wegen 
“Roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen 

met de laatsten  
en zo tot de eersten.”   

Matteüs 20, 8 
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♫ Openingslied: BRUGGEN BOUWEN naar de vrede 
mei.: Alle Menschen werden Briider  
 
Bruggen bouwen naar de vrede  
in een wereld vol geweld,  
waar steeds volop wordt gestreden  
om de macht en om het geld.  
Bruggen bouwen naar degenen,  
die zo door een hel heen gaan,  
die hun doden weer bewenen,  
zonder hoop is hun bestaan. 
 
Bruggen bouwen naar de vrede  
in een wereld vol van haat,  
in de dorpen, in de steden,  
waar geen goede trouw bestaat.  
Bruggen bouwen naar de velen  
die elkander niet verstaan,  
doof en blind door vooroordelen,  
door bedrog en rassenwaan. 
 
Bruggen bouwen naar de vrede  
in een wereld vol verdriet  
waar onnodig wordt geleden,  
waar men zoveel tranen ziet.  
Bruggen bouwen, handen geven,  
teken van verbondenheid, 
samen vrienden voor het leven,  
weg met alle haat en nijd. 
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 Welkomstwoord 
De lezingen van vandaag en vooral de evangelielezing is er 

een die behoorlijk wat stof tot discussie heeft doen 

opwaaien in de loop der geschiedenis. Het gaat over de 

werkers in de wijngaard.  

Daarbij wordt gezegd dat degenen die vlak voor het einde 

van de dag begonnen evenveel krijgen – ik zeg niet 

verdienen – als zij die ’s morgens het werk al aangevangen 

hadden. Is dat rechtvaardig?  

 

Het wordt vaak meteen vertaald naar hedendaagse situaties. 

Kwesties komen dan aan de orde waarom er zo’n groot 

verschil is in verdiensten tussen mannen  en vrouwen en 

tussen de ene groep en de andere. We hebben het dan over 

managers, maar ook over voetballers en tennisspelers. 

Waarom zo’n verschil wanneer we allemaal toch weten dat 

we elkaar nodig hebben en dat de een niet zonder de ander 

kan. We zijn het er ook over eens dat iedereen de 

mogelijkheid moet hebben op een menswaardig bestaan. 

 

Over die vreemde opstelling in de lezingen zegt de eerste 

lezing duidelijk van God: “Uw gedachten zijn niet mijn 

gedachten.” De psalm zegt: De Heer is bezorgd voor iedere 

mens.” Het evangelie zegt: “Zijt gij kwaad, omdat ik goed 

ben?” 

Denken wij even na, hoe wij in dit dilemma staan en mocht 

rechtvaardigheid en goedheid niet onze drijfveer zijn, maar 

uitsluitend ons eigen hachje, roepen wij dan God aan om 

inzicht in de  Schuldbelijdenis 
 
 

♫ Loflied:  Eert God die onze Vader is, 
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Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn; 
aanbidt al wat Hij doet. 
 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
  

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw naam. 
 

Gij die voor ons ten beste spreekt, 
Messias, onze Heer. 
O eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 

  Openingsgebed 
Barmhartige God, 
uw goedheid gaat uit naar alle mensen: 
de trouwe vrienden van het begin 
maar ook de werkers van het laatste uur. 
Gij hebt ze allen lief: 
zo wonderbaar zijn uw wegen. 
Wij bidden dat wij uw boodschap brengen 
aan wie ver is of dichtbij; 
dat wij dankbaar zijn om al het goede onder de mensen 
en vreugde vinden in uw uitverkiezing. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
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L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 55, 6-9 
 Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, zegt de 
Heer. 
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu 
Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de 
zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren 
- de Heer zal zich erbarmen - terug naar onze God, die 
altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet 
mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen 
- is de godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel hoog 
boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te 
boven en mijn gedachten uw gedachten. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
 Antwoordpsalm: Ps.: 145, 2-3.8-9.17-18 
 
L.:  U wil ik prijzen iedere dag, 
uw naam verheerlijken voor altijd. 
De Heer is groot en alle lof waardig, 
zijn grootheid is niet te doorgronden. 
A.:  Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
L.:  De Heer is vol liefde en medelijden, 
lankmoedig en zeer goedgunstig. 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, 
barmhartig voor al wat Hij maakte. 
A.: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
L.:  De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  
en heilig in al wat Hij doet. 
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Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem bidt. 
A.:  Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Filippi 1, 20c-24.27a 
Paulus is in de gevangenis. Hij zou wel willen sterven 
om met Christus te zijn, maar anderzijds wacht hem 
nog zijn evangelische arbeid.  
 
Broeders en zusters, of ik leven moet of sterven, Christus 
zal in mij verheerlijkt worden. Voor mij toch is het leven 
Christus en het sterven een winst. Maar blijf ik leven, dan 
wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik 
moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken: ik 
verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is 
verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog 
hier blijf. Alleen, gij moet een leven leiden dat het 
evangelie van Christus waardig is.  
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
♫  Tussenzang:  GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer 
God roept de mens in ied're tijd 
en spreekt tot hem van eeuwigheid; 
Hij geeft niet om vrijblijvendheid, 
maar vraagt zichzelf te geven. 
Te horen naar wat Hij zegt 
Zijn woord in ieders hart gelegd,  
tezamen een taal die zegt 
dat liefde staat voor delen.  
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Wie oren om te horen heeft  
en handen om te geven heeft,  
wie liefde voor het leven heeft  
kan delen met elk ander.  
Al werkend aan wat God wil  
wordt ieder mens een beetje stil  
en ziet door een nieuwe bril  
het leven als geen ander. 
 
Niet ieder die het roepen hoort, 
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd. 
Gods Zoon bracht ons een helder woord 
dat zelfs een kind kan horen. 
Al lopend aan Jezus' hand 
krijgt duisternis een lichte kant, 
wordt zichtbaar een hoop die brandt: 
Gods vrede zal daar gloren! 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 20, 1-16a 
Gods Geest zal ons tot de volle waarheid brengen. 
De parabel van de werkers in de wijngaard.  
 
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen 
de volgende gelijkenis: “Met het Rijk der hemelen is het 
als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging 
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het 
met de arbeiders eens voor één denarie per dag en 
stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij 
er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt 
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staan. En hij zei tot hen: Gaat ook naar mijn wijngaard en 
ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. 
Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit 
en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw 
uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: Wat 
staat ge hier de hele dag werkeloos? Ze antwoordden 
hem: Niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: 
Gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de 
avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn  
rentmeester: roep de arbeiders en betaal hen uit, te 
beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de 
arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk één 
denarie; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen 
dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de 
overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, maar 
begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: 
Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar één 
uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de 
dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij 
antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen 
onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor één 
denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan 
degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan 
u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies 
of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten 
de eersten en de eersten de laatsten zijn.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging  
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Geloofsbelijdenis  
 
Gebed van de gelovigen (voorbede) 
Richten wij ons tot de Vader 
en vragen we zijn hulp 
om ons leven te zien vanuit zijn perspectief, 
met de hulp van zijn Zoon, en bidden wij. 
 
Voor de werkers van het elfde uur in deze wereld, 
mensen die het gevoel hebben 
dat zij kansen hebben misgelopen 
op een zinvolle invulling van leven: 
dat zij in het perspectief van God 
een ander licht op hun leven laten schijnen.  
Laat ons bidden… 
 
Voor de werkers van het eerste uur in deze wereld: 
dat zij niet ontmoedigd raken 
bij hun streven de wereld te verbeteren; 
dat zij niet teleurgesteld worden door anderen 
en verbitterd raken, maar hun geluk vinden in God 
die met hen meewerkt en hen niet vergeet.  
Laat ons bidden… 
 
Voor de kerk, voor de paus en al haar herders, 
voor allen die werken in de wijngaard des Heren, 
voor roepingen tot priesterschap en het religieuze 
leven, voor nieuw geloof onder de mensen.  
Laat ons bidden… 
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Bidden wij aan het begin van deze vredesweek 
voor alle slachtoffers van geweld en onrecht, 
om vrede en veiligheid, 
voor een rechtvaardige verdeling 
van goederen en inkomen in deze wereld, 
opdat iedere mens genoeg heeft om van te leven.  
Laat ons bidden… 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Heer, 
hoor de gebeden die wij hier uitgesproken hebben 
hoor de gebeden die leven in ons. 
Wil ze verhoren door Christus onze Heer. Amen 
 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht 
wordt de collecte gehouden. 

 

♫ Tafellied: EET VAN HET BROOD   
   mel. Zomaar een dak   
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 Gebed over de gaven 
God van alle mensen, 

vandaag hoorden we hoe uw Zoon Jezus 

aan ieder mens wil geven wat hij nodig heeft om te leven. 

Enkele jaren geleden gaf een bekende verantwoordelijke in 

de kerk duidelijk aan  dat het geoorloofd is in uiterste nood 

brood te nemen om te kunnen leven. 

Wij zijn hier samen rond de tafel met brood en wijn. 

Door Jezus worden ze tot voedsel ten leven, 

tot symbolen van zijn aanwezigheid in ons en onder ons. 

Mogen ze, in Jezus’ naam worden  tot inspiratie voor  

onze inzet uw Rijk der hemelen te vestigen, een rijk, 

waar iedere mens menselijk en menswaardig mag leven. 

Wij vragen dit door…  
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 Prefatie 
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 
 
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. 
Uw grootheid is niet te doorgronden: 
in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp 
gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid 
hebt Gij het geneesmiddel ten leven genomen 
en aan hen die verloren waren, 
hebt Gij langs de weg van hun ondergang 
behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. 
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, 
U vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. 
Laat nu ook onze stemmen 
meeklinken in dit koor, wij smeken U - 
en dat ook onze hulde wordt gehoord 
als U ter eer dit lied wordt aangeheven:  Heilig  
 
Eucharistisch gebed 
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God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij 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 . 
 



14 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
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. 
 
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 vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
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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 paus Franciscus, 
aan onze bisschop Johannes., en aan allen 
die Gij als herder 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 apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
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 
 
 
Onze Vader 
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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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
God van alle mensen, 

zoals in het evangelie van vandaag blijkt, is het moeilijk 

rechtvaardigheid  met goedheid te combineren. 

Mensen worden jaloers en protesteren. 

Gevoel  van rechtvaardigheid en goedheid zijn lang niet 

altijd aanwezig in de wereld, ook niet daar 

waar beslissingen genomen worden. 

Het is moeilijk goedheid en rechtvaardigheid 

steeds onder de aandacht te brengen. 

Nog veel moeilijker blijkt  

eigenbelang en belang van de ander 

met elkaar te combineren. We zien dan ook 

dat er overal in de wereld onenigheid is of ontstaat. 

Wij willen dat het liefst ver van ons vandaan houden 

opdat onze situatie er niet door geschaad wordt.  

Wij bidden, dat goedheid en rechtvaardigheid 

hun plaats krijgen  in deze wereld en bij ons. 
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Wij bidden dat zij ons helpen 

vrede te brengen in de wereld en vrede binnen in ons. 

Moge vrede, Gods vrede met allen in de wereld zijn 

en ook met u. 

 

Lam Gods  

 

Uitnodiging tot communie: 

Jezus, toonbeeld van moed in goedheid en 

rechtvaardigheid, U nodigt ons uit U daarin te volgen. 

U nodigt ons vervolgens uit ons daarvoor te sterken aan U 

door samen te komen rond de tafel en brood en wijn,  

tekenen van U zelf, in ons op te nemen. 

Gelukkig daarom wij… 

 

♫Communielied.: Het brood in de aarde gevonden 
Het brood in de aarde gevonden 
het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 
  
Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het zoete brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
  
Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam ons geld en goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 
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Een oogst uit kostbaar gaarden, 
de wijn die het hart verblijdt, 
de vrucht van hemel en aarde, 
een voorsmaak van eeuwigheid. 
  

De wijn die de geest betekent 
van een nieuw mensenverbond, 
de beker die ons zegent — 
de Naam van mond tot mond. 
 
  Slotgebed 
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. 
 
Mededelingen 
 
 Wegzending en zegen 
 
In deze Eucharistieviering 
hebben we lezingen gehoord, 
welke ons waarschijnlijk  
nog steeds verbazen, al 
hebben we ze ook al vaak gehoord. 
We hebben gezien, dat mensen 
de eeuwen door, vaak nog  
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op dezelfde manier reageren. 
Toch vragen de lezingen ons 
op een frisse manier  
in de wereld te staan, nl. als 
volgelingen van Jezus. 
Zo’n houding kan de wereld  
ten goede veranderen. 
Moge Gods zegen ons helpen 
bij onze inzet van de wereld  
het Koninkrijk van God te maken. 
Vader, Zoon en H. Geest. 
 
♫ Slotlied: Nu wij uiteengaan 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
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