Dag van de armen

Ga goed met je gaven om
Zondag 15 november 2020

 Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen.
 Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de
GIVT app doneren of in het offerblok bij het verlaten
van de kerk.

2

Openingslied: Neem mij aan zoals ik ben

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd
heb 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 engelen en heiligen en u,
broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
P: Moge…..
A: Amen

Heer ontferm U
Heer, ontferm U
– Heer, ontferm U
Christus, ontferm U – Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
– Heer, ontferm U

Gloria
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 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 bij de opening van de Schrift

3

Eerste lezing: Spreuken 31,10-13.19-20.30-31
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven
die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar
en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen
kwaad, alle dagen van haar leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen
en haar handen bewerken het met genoegen. Zij strekt haar handen
uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij
opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de
misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar
een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roemt
haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om
haar werken.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Tussenzang: Wie op uw woord vertrouwt
Wie op uw woord vertrouwt, o God
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt uw liefde in het licht
dat hier te branden staat.
Gij houdt uw vleugels uitgebreid
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid
is ons een goede wacht.
Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd.
Dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn
biedt Gij uw loofhut aan!
Roept ons tot pelgrims die van hier
gezegend verder gaan.
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Tweede Lezing: 1 Tessalonicenzen 5,1-6
Broeders en zusters, het heeft geen zin, u te schrijven over tijd en uur.
Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de
nacht. Terwijl zij zeggen: ‘Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan
overvalt hen plotseling het verderf zoals weeën een zwangere vrouw,
en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet
in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen
kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht
en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar
waken en nuchter zijn.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Halleluja: Heer laat ons luisteren
Refrein: Halleluja Halleluja Halleluja…
Heer, laat ons luis’tren naar dat, wat U ons zegt.
Heer, laat ons luis’tren naar uw Woord.
Evangelie: Matteüs 25,14-30
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: ‘Een man
riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun
zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de
ander twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid.
Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er
terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook
degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er één had
gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer
verbergen.
Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield
afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad naar
voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer vijf
talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij
verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend goede en trouwe
dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga
binnen in de vreugde van de heer.
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Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee
talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij
verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe
dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga
binnen in de vreugde van de heer.
Tenslotte trad ook die van één talent naar voren en zei: Heer, ik heb
ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid
hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik
bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw
eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte
en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en
binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld
bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit
met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en
geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal
gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet
heeft, hem zal ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die
onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en
tandengeknars.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 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.
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Voorbede met intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte
Collectelied: Nada te turbe
Niets zal je deren, niets zal je benauwen.
Als je God zoekt zal niets ontbreken.
Niets zal je deren, niets zal je benauwen.
God vervult alles.
Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
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

Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
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 door Jezus Christus onze Heer.
Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd
geschonken, en door het lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden
uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt
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door uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan
heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U
zolang er woorden zijn en zeggen U toe vol vreugde:
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.
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want 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.
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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 het 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 herders 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.
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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 in eeuwigheid.
A: Amen.

Onze Vader
A:

P:
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…
Want van U is het koninkrijk en de kracht en heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Lam Gods
P:
A:
P:
A:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Communie

Communielied: Just as I am
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Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Rejoice in the Lord, alway.

 Het verlaten van de kerk vindt plaats op aanwijzing
van de begeleiders.
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Bezinning
Bevrijd mij, o Jezus
Van het verlangen om geliefd te zijn,
Van het verlangen om verhoogd te worden,
Van het verlangen om geëerd te worden,
Van het verlangen om geprezen te worden,
Van het verlangen om de voorkeur van mensen te zijn,
Van het verlangen om geraadpleegd te worden,
Van het verlangen om goedgekeurd te worden,
Van het verlangen om populair te zijn,
Van de angst om vernederd te worden,
Van de angst om geminacht te worden,
Van de angst om vermaand te moeten worden,
Van de angst om gelasterd te worden,
Van de angst om vergeten te worden,
Van de angst om verkeerd begrepen te worden,
Van de angst om belachelijk gemaakt te worden,
Van de angst om verdacht te worden.
En, Jezus, geef mij de genade,
Om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
Dat anderen hoger geacht worden dan ik,
Dat volgens de opinie in de wereld anderen
meer worden en ik minder,
Dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet,
Dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
Dat anderen heiliger worden dan ik,
Terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.
Moeder Teresa (1919-1997)

Het woord van God is een samenhangend geheel dat
totaal gedaan moet worden. Je kunt dus niet het ene doen
en het andere achterwege laten…
Vincent Depaul, De armen nabij. Woorden voor elke dag
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