Woord en communieviering 18 oktober 2020
29e zondag door het jaar A

♫ Openingslied: Zingt voor de Heer blz. 133
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.
Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.
V: Begroeting.
Goede morgen u allemaal.
Van harte welkom in deze gebeds/communieviering.
Het thema van deze viering is:
Twee keuzes, een weg
Wij beginnen deze viering met het kruisteken.
In de naam van de Vader enz. …….
Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade van
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest
zij altijd bij ons. Amen
V: Openingswoord
Bidden we nu het Gebed om vergeving.
V: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden en
bekeren wij ons tot God om deze woord en gebedsdienst
goed te kunnen vieren.
Allen: Ik belijd voor de almachtige God
En voor u allen
Dat ik gezondigd heb
2

In woord en gedachte,
In doen en laten
Door mijn schuld, door mijn schuld
Door mijn grote schuld
Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd,
Alle heiligen en u broeders en zusters
Voor mij te bidden tot de Heer, onze God
V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven En ons geleiden tot het eeuwige leven.
Allen: Amen
V: Koor Zingen we nu het loflied: Heel de aarde blz. 89
V: Openingsgebed
God, Gij alleen zijt de Heer en niemand anders,
Help ons oprechte christenen te zijn.
dat wij niet offeren aan geld of goed.
Dat macht en aanzien ons hart niet maken tot een steen.
Maak dat wij de blik op hem gevestigd houden,
die ons van U het levend beeld gegeven heeft.
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
L: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja.
Zo spreekt de Heer tot Cyrus zijn gezalfde,
die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen.
Om de volkeren voor hem neer te werpen,
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om koningen de gordels van de lendenen te trekken,
om deuren voor hem open te stoten
en geen poort gesloten te laten.
Het was namelijk omwille van mijn dienaar Jacob
en om Israël, mijn uitverkorene,
dat ik u bij naam heb geroepen
en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij niet kende.
Ik ben de Heer, en niemand anders!
Buiten mij om is er geen God.
Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende,
zodat allen het nu weten,
die van het oosten en die van het westen.
Ik ben de Heer, en niemand anders!
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
L: Bidden we samen de antwoordpsalm
 Antwoordpsalm
L.:Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
A.: Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
L.: Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de schepper van het heelal.
A.: Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
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L.: Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de heer om de roem van zijn Naam.
Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof.
A.: Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
L.: Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft, voor de Heer, alle mensen op aarde.
Zegt tot elkander: de Heer regeert!
De volken bestuurt Hij met billijkheid.
A.: Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
L: De tweede lezing is uit de brief van de heilige
apostel Paulus aan de Tessalonicenzen.
Van Paulus, Silvánus en Timóteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God de Vader en de Heer jezus Christus,
Genade voor u en vrede!
Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God
onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft.
en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
Want wij hebben u het evangelie verkondigd.
niet alleen met woorden
maar met kracht en Heilige Geest en volle overtuiging.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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♫ Tussenlied: U kennen uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.
V: Lezing uit het evangelie is volgens Matteüs,
In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen
hoe ze jezus in zijn eigen woorden konden vangen.
Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af,
met de vraag: Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt
en de weg van God in oprechtheid leert,
Gij stoort U aan niemand,
want gij ziet de mensen niet naar de ogen.
Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd,
belasting te betalen aan de keizer of niet?
Maar jezus doorzag hun valsheid en zei.
Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars?
Laat mij de belastingmunt eens zien.
Zij hielden hem een geldstuk voor.
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Hij vroeg hun: Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?
Zij antwoorden: Van de keizer.
Daarop sprak Hij tot hen:
Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt,
En aan God wat God toekomt.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Tijdens de muziek kunt u de lezingen en overweging
overdenken.
V: Bidden wij nu geloofsbelijdenis
Mag ik u vragen hierbij – als het mogelijk is - te gaan staan.
V:Ik geloof
Dat God ons en onze wereld geschapen heeft
Om zo zichtbaar te maken wie Hij is
Een God van goedheid
Een goede Vader voor ons allen
Allen Ik geloof
Dat Gods Zoon een der onzen is geworden
Om met ons van deze aarde
Een wereld van goedheid en vrede te maken
V:Ik geloof
Dat Gods beloften waar zijn geworden In Jezus Christus
Die de beste van ons mensen werd
Omdat Hij trouw was tot de dood toe
Allen: Ik geloof
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Dat Gods Geest ons gegeven wordt
Om ons steeds opnieuw te richten op het goede
Op de weg die Jezus ging
V:Ik geloof
dat vandaag groeien kan
Een gemeenschap van mensen
Die in zijn geest het goede willen
Allen: Ik geloof
Dat deze aarde zal opbloeien
Tot een wereld waar medemenselijkheid
En verdraagzaamheid samen gaan
V:Ik geloof
Dat wij de nieuwe wereld zullen bereiken
Omdat God zal voltooien, wat Hij in Jezus begon A: Amen
V:

Intentie boek halen

L:

Bidden wij nu de voorbede

L:

Richten wij ons vol vertrouwen tot de enige God

L: Voor de kerk
Dat zij in verbondenheid met Christus onophoudelijk blijft
kiezen voor de juiste weg, ook al is dit een weg, die
tegenstand oproept in de wereld. Laat ons bidden
A: Heer wij bidden U verhoor ons
8

L: Bidden wij voor vele landen, waarin politieke en
religieuze onvrijheid heerst
Dat mensen geen keuzes opgedrongen krijgen f onderling
uitgespeeld worden, maar dat zij in vrijheid mogen kiezen
welke wegen zij gaan. Laat ons bidden
A: Heer wij bidden U verhoor ons
Bidden we voor onszelf:
Dat we de keuzes die we op onze levensweg tegenkomen,
mogen maken vanuit onze verbondenheid met de Heer in
een levend geloof. Laat ons bidden
A: Heer wij bidden U verhoor ons
Bidden we voor allen die gebukt gaan
onder politieke onderdrukking.
Voor hen die omwille van hun christelijk geloof worden
vervolgd en gemarteld: dat zij de kracht ontvangen om de
juiste wegen te gaan. Laat ons bidden
A: Heer wij bidden U verhoor ons
L: Intenties van de eigen gemeenschap.
Goede God almachtige Vader,
In U erkennen we onze God, U alleen schenkt ons uit liefde
wat wij nodig hebben
Verhoor dan onze gebeden en die van allen die in nood zijn
en geef uw kinderen wat zij nodig hebben
Dat bidden wij U in de kracht van de Heilige Geest en door
Christus onze Heer. Amen
9

L: Na de viering kunt u w collectebijdrage aan de
collecte deponeren in het daarvoor bestemde mandje.
De collecte is voor eigen kerk.
L: : ♫ Tafellied: God wil een tempel bouwen
God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,
En boven alle vrouwen zal Zij gezegend zijn,
Die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam,
Een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan.
De bloem gaat zich ontvouwen,
het zonlicht wekt haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht:
zo heeft Zij willen wachten, de hoop in zich gevoed.
Zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.
Zijn warmte zal verlichten de armen in het land,
Op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis.
Mensen die Hem vertrouwen: zij worden kind aan huis.
V/L (Het H. Brood uit het tabernakel halen)
Kaars aansteken
V:
Inleiding op het communiegebed.
Aan het begin van dit samenzijn hebben wij het woord van
God in ons midden genomen en het overwogen.
Het is een oeroud menselijk gebruik om de verbondenheid,
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die door dit samenzijn is ontstaan, tot uitdrukking te
brengen in een maaltijd .
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit, na zijn Vader
gedankt te hebben, op zijn geheel eigen wijze gedaan, toen
Hij met zijn vrienden avondmaal hield.
Sinds die avond hebben mensen, om Hem te gedenken,
deze maaltijd gevierd, het Brood gedeeld en wat overbleef
als heilig bewaard.
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar, eten van
het Brood dat vanuit de eucharistieviering is aangereikt,
dan mogen wij ons één weten met onze verrezen Heer en
met allen, die Kerk zijn.
V: Wij bidden nu communiegebed
Goede God’
Uw brood is een teken: U bent God- met ons.
U bent dichtbij in Jezus
U hebt Hem gegeven als steun op onze levensweg
Allen: Geen heldentocht is ons leven,
maar vallen en opstaan, dag voor dag,
Gevangen in zorgen en verplichtingen,
Uitgeleverd aan de wanen van het ogenblik
of slapend als we nodig zijn.
Toch weten we waar het op aan komt
Standhouden, uithouden, waken en vol verwachting
uitzien naar de komst van Hem, die onze droom vervult
Die brengen zal wat wij zo pijnlijk missen
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Allen:
Daarop gespitst zijn, daarop wachten,
Daarna verlangen met heel ons hart
En zo onszelf verdragen, accepteren
Geloven dar er EEN is die van ons houdt
Ook als wij er niet veel van maken.
V: Eens zult Ge komen op de dag van Jezus
Uw volle openbaring wanneer alles wordt vervuld.
Geen tranen meer, geen leed, geen pijn.
Weg alle zonden, zwakte en beperking
Maar gemeenschap met uw Zoon en onze Heer
Allen:
Dit brood, Uw gaven helpt ons wachten
Het is een voorproef van die heerlijkheid.
Het geeft troost en kracht om vol te houden
En schenkt ons steeds weer aan elkaar,
Zodat wij samen verder kunnen.
L:Wij danken U voor het levensbrood,
Ontvangen uit uw Vaderhand.
Wil in Jezus naam bij ons blijven,
En onze God zijn tot in eeuwigheid.
V: Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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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
V: Hij die gesproken heeft,
en die onze dienaar werd, de minste van allen:
Hij is onze vrede geworden.
Moge zijn vrede nu met ons zijn,
opdat wij horen en doen Gods woord,
opdat wij elkaar zoeken en dienen, opdat wij leven.
Wensen wij elkaar de vrede toe en ondertussen wordt
gezongen:
Het is de Heer, die ons telkens weer uitnodigt aan zijn tafel.
Laten wij dan eten van het Brood, dat Hij ons aanbiedt
en moge de Heer zelf onze vrede en ons leven zijn.
V/L: ( Schaaltje met de hosties tonen)
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V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt
de zonden van de wereld: Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Samen

Communie uitreiken

♫ Communielied: Met grote en kleine zorgen
Met grote en kleine zorgen,
met dromen en met vragen
en goede en kwade dagen
zijn wij tot U gegaan.
Want U bent onze Vader,
U ziet ons in de ogen
en staat naar ons gebogen
en hoort ons allen aan.

Wanneer wij U niet hadden,
wat was er dan op aarde
dat aan ons leven waarde
en zin en uitzicht gaf?
Er mogen sterren vallen,
er mogen stormen woeden,
U blijft uw kind'ren hoeden,
U staat ons nooit meer af.
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Bij U zijn mensen veilig.
Bij U zijn wij geborgen
met alle angst en zorgen,
met al wat ons verdriet.
Wij komen U bedanken d
at U in alle mensen,
die zich een Vader wensen,
uw eigen kind'ren ziet.
V: (Het H. Brood terugzetten in het tabernakel)
V:

Bidden we nu samen het slotgebed

Al.: Heer, met veel verlangen zijn wij naar U toegekomen.
Maar Gij zendt ons niet weg met lege handen:
In brood en wijn hebt Gij ons uw Zoon gegeven.
Wij vragen U om kracht
Voor de taak die Gij ons toevertrouwt
Dat wij elkander dienen in uw Naam.
Zoals uw zoon het ons heeft voorgedaan.
Jezus Christus onze Heer.
In de eeuwen der eeuwen Amen.
V: Er zijn nog enkele mededelingen
L:

Mededelingen

V; Wegzending
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede:
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Zegenen wij elkaar in dit leven dat wij delen,
zo kwetsbaar als het is.
Die God en Goed is zegenen ons
In naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest Amen.
Tot slot luisteren we naar het Maria lied van Onze Lieve
Vrouw van Den Bosch:
Lied: Onze Lieve Vrouw van Den Bosch
Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan.
O Gij kunt op dit feesttij toch de beden niet versmaen
Van de honderden kind’ren uit de stad, U zo waard
Die Gij, Moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard.
Sla uw ogen, o liefste, goedertierenste Vrouw
Op uw kind’ren, zij bleven u, o Moeder getrouw
Het geloof hunner vaad’ren hielden z’altoos in eer.
Voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol terneer.
O Maria, o zoetste, o beminn’lijkste Maagd,
O Gij Moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd.
Wees een schutsvrouw den Bisschop die uw kind’ren
geleidt,
Die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd.
O Maria, o Zoete Lieve Vrouw dezer stad,
Gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat.
Geef, dat z’immer beware het aloude geloof.
Ach gedoog niet, o Moeder, dat men ’t ooit haar ontroov'.
16

