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Zalig zij die genodigd zijn 
Het bruiloftsmaal staat klaar,  

maar de genodigden waren het niet waard.  
Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt 

wie ge er maar vindt, tot de bruiloft.  
M a t t e ü s  2 2 , 8 - 9  
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♫ Openingslied: DIT IS HET HUIS 
` mel: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
Dit is het huis dat wij wilden om God te ontmoeten, 
 en waar de aarde en hemel elkander begroeten:  
huis van 't verbond en met Gods liefde  
als grond voor onze zoekende voeten. 
 
Dit is het huis dat wij bouwden om samen te horen;  
hier komen wij, met ons leven, elkander ter ore;  
hier wordt gedeeld, hier wordt de vrede verbeeld  
waarvoor we eens zijn geboren. 
 
Dit is het huis dat wij houden om samen te eten,  
om elke keer rond het heilige brood weer te weten:  
Gij onze God, gaf ons als hoogste gebod 
liefde die nooit zal vergeten. 
 
Welkomstwoord. 
Heel hartelijk welkom in deze viering van de 28ste zondag 
door het jaar. De lezingen van vandaag vertellen ons 
binnen deze kerk iets van een feestelijke maaltijd, die niet 
voor iedereen even feestelijk afloopt. In deze Corona-tijd 
is dat een zin, die we vaker horen. 
 
Uiteindelijk zal het er toch op neerkomen, dat we bij ons 
bidden en overwegen dezelfde conclusies trekken als de 
marathonloper, die normaal gesproken rond deze tijd in 
Rotterdam zou lopen: Het is niet voldoende je in te 
schrijven noch voor de marathon, noch voor het doopsel. 
Dat hebben we gisteren ook aan de dopelingen en hun 
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familie proberen duidelijk te maken. Je moet er vervolgens 
ook het nodige voor doen. En wat je er voor doet kan tot 
een feestelijk resultaat leiden. Dat was het ook voor de 
eerste communicanten, die gisteren voor het eerst aan dit 
feestelijk gastmaal van Jezus hebben kunnen deelnemen. 
Maar hoe gaat het dan verder? Het kan zijn, dat je hierna 
al vrij snel afhaakt. Hopelijk gebeurt dat niet. 
 
Laten we in het begin van deze viering even stilstaan bij 
onze inschrijving als volgelingen van Jezus. Zijn we 
tevreden met de inspanningen geleverd na de inschrijving? 
Hebben we iets bereikt? Zo niet vragen we dan Gods hulp 
om door te zetten om vervolgens de medaille te behalen. 
Doen we dat in het: Heer, ontferm U….. 
 
 Schuldbelijdenis 
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, 
van wie de zonde door U wordt toegedekt. 
HEER, ONTFERM U OVER ONS 
Mijn toevlucht bent U, mijn redder in nood, 
U hult mij in voorspoed en vreugde. 
CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS. 
Geef mij inzicht en wijsheid, 
toon mij de weg die ik moet gaan. 
HEER, ONTFERM U OVER ONS. 
 
♫ Loflied: EERT GOD DIE ONZE VADER IS   
 Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn; 
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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 
Almachtige eeuwige God, Gij wacht en staat gereed 
om, als de weg is afgelegd en alle leed geleden, 
iedereen zijn plaats te geven 
bij de maaltijd die Gij hebt aangericht. 
Laat ons niet onverschillig worden 
en in liefdeloosheid vervallen. 
Wek ons in het geloof 
dat er een weergaloze toekomst wacht 
voor wie ingaat op uw uitnodiging. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 25, 6-10a 
 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan.  
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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 en ons verheugen om de 
redding, die Hij ons gebracht heeft! Ja, de hand van de 
Heer zal rusten op deze berg.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

 Antwoordpsalm: Ps.: 23, 1-3a.3b-4.5.6 
L.:  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;  
Hij laat mij weiden op groene velden.  
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,  
Hij geeft mij weer frisse moed. 
A.:  Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle 
komende tijden. 
 

L.:  Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden  
omwille van zijn Naam. 
Al voert mijn weg door donkere kloven, 
ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt. 
Uw stok en uw herdersstaf  
geven mij moed en vertrouwen. 
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A.:  Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle 
komende tijden. 
 
L.:  Gij nodigt mij aan uw tafel  
tot ergernis van mijn bestrijders.  
Met olie zalft Gij mijn hoofd,  
mijn beker is overvol. 
A.:  Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle 
komende tijden. 
 
L.: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit  
elke dag van mijn leven.  
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden. 
A.:  Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle 
komende tijden. 
 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Filippi 4, 12-14.19-20 
Paulus dankt de gemeente en prijst God.  
Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat 
overvloed is. Ik ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en 
ik kan honger lijden, 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. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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♫Tussenlied: EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN 
 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken,  
wordt Uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken, 
dat Gij alles richten zult, 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens 
en komt voor goed. 
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Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs 22, 1-14 (of: 1-10) 
Het Rijk der hemelen gelijkt op een bruiloftsfeest.  
In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in 
gelijkenissen tot de hogepriesters en de 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 
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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 kruispunten der wegen en nodigt wie 
ge er maar vindt, tot de bruiloft. 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 nu de koning binnenkwam om de 
aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand 
op die niet voor de bruiloft gekleed was.  En hij sprak 
tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen 
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.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede  
Zalig zijn zij die genodigd zijn aan het gastmaal van de 
Heer. Hij noemt ons geen dienaars, maar vrienden. 
Laten we als vrienden vol vertrouwen onze gebeden aan 
Hem voorleggen. 
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Voor de Kerk van Christus: dat zij erop uitgaat bij allen 
Gods uitnodiging kenbaar te maken. Laat ons bidden… 
 
Voor alle gedoopten: dat zij werk maken van de 
genadegaven die hun met het doopsel gegeven zijn. Laat 
ons bidden… 
 
Voor onze geloofsgemeenschap: dat wij onze 
geloofsgenoten stimuleren in te gaan op het verlangen 
van Jezus om alle zondagen de eucharistie te vieren. Laat 
ons bidden… 
 
Voor allen die te lijden hebben vanwege ziekte, verlies of 
anderszins: dat zij Gods liefde voor hen mogen blijven 
ervaren. Laat ons bidden. 
 
Bidden we om roepingen tot het priesterschap en het 
diaconaat: opdat Gods Woord ook aan komende 
generaties verkondigd kan worden. Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Almachtige Vader, hoor ons gebed, verhoor ons gebed. 
We vragen het door Christus uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht 
wordt de collecte gehouden. 
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♫ Tafellied: ET 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. 
 
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, gastheer voor allen, 
wij zijn hier samen voor een maaltijd, waarvoor  
Jezus Uw Zoon allen nodigt, die Hem willen volgen en zo 
het beste zoeken voor zichzelf en voor hun medemensen. 
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Jezus heeft ons beloofd aanwezig te zijn  telkens  
als wij in zijn Naam brood en wijn  plaatsen 
op de tafel van zijn verbond. 
Wij hebben het brood en de wijn 
in ons midden en vragen Hem, dat deze opnieuw worden 
tekenen van Jezus’ aanwezigheid 
als lichaam en bloed voor ons. 
Dat ze worden tot voedsel, dat ons de kracht geeft 
de inspanningen te leveren, die nodig zijn om  
Jezus waarlijk te volgen en te zijn zoals Hij 
in alles wat we doen of laten. 
Wij vragen het door Hem, die…..  
Prefatie: 
De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren 
Verheft uw hart 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 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. 
In U leven, bewegen en zijn wij. 
Zolang wij in dit lichaam zijn, 
ondervinden wij elke dag uw liefde; 
meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk: 
want als eerste gave bezitten wij de Geest 
die Jezus van de dood heeft opgewekt. 
Zo hebben wij het vaste vertrouwen 
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dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. 
Daarom brengen wij U dank 
en met de engelen roemen wij uw grote daden, 
en zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig... 
 
Eucharistisch gebed V 
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, 
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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, 
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. 
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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. 
 
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 
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Onze Vader 
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. 
 
Vredesgebed: 
God, gastheer voor allen, 
uit de lezing van vandaag blijkt, dat U echt wel 
het beste wilt voor mensen. 
Via parabels laat U weten, dat U wel van ons vraagt, 
de wereld de gestalte te geven, die U hebt bedoeld. 
Dit vraagt van ons mededogen en vindingrijkheid, 
kracht en belangstelling. 
De geschiedenis bewijst, dat het niet vanzelfsprekend is, 
dat iedereen werkt aan een wereld zoals U die bedoelt. 
Gelukkig weten we ook, dat we niet alleen staan. 
Uw Zoon Jezus zei ons al: ”Vrede laat ik u, 
mijn vrede geef ik u.”  Moge Hij zijn belofte waar maken, 
opdat wij met vreugde werken aan de droom van uw 
koninkrijk, waar vreugde, rust en vrede heerst. 
Moge het resultaat ervan al merkbaar zijn in u allen. 
Moge vrede met u zijn. 
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Lam Gods 
Uitnodiging tot communie: 
Jezus, U vertelt ons het verhaal van het bruiloftsmaal. 
Uw uitnodiging aan ons nu geldt een ander maal, 
het maal van Uw aanwezigheid 
een maal met brood en wijn 
als teken van Uw waarde voor ons 
als lichaam en bloed van alles, wat we zijn en doen. 
Gelukkig daarom wij, dat wij mogen deelnemen aan deze 
maaltijd, want zie: Dit is … 

 
♫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. 
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 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. 
  
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, onze God, 
Gij hebt uw dienaars uitgezonden 
naar de kruispunten van de wegen 
en iedereen genodigd bij U te gast te zijn. 
Tot elk van ons hebt Gij uw heilzaam woord gesproken. 
Vervul van dankbaarheid allen die Gij hebt geroepen. 
zodat hun leven van uw goedheid blijft getuigen. 
Door Christus onze Heer. 
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Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
In deze viering werden we genodigd Jezus te volgen  
op de weg, die Hij ons wijst,  
een weg, welke de moeite waard is te gaan, 
omdat die ons brengt tot een koninkrijk,  
waar mensen mens kunnen zijn. 
Moge Zijn zegen ons helpen  
om actief ons in te zetten,  
dit koninkrijk te vestigen met de zegen van Vader, … 
 
♫ Slotlied: WIJ GROETEN U, O KONINGIN. 
Wij groeten U, o koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed're min, o Maria: 
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
Salve, salve, salve, Regina. 
 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria. refr. 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr. 
 
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr. 
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