
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zaterdag 19 september worden 48 jongens en 

meisjes gevormd in onze Sint-Jozefkerk,  

door  priester-deken Raf Vermeulen. 

Deze vormselviering kon niet doorgaan  

in mei en zal nu in 2 vieringen plaatsvinden. 

De vieringen om 9u30 en 11u30  

zijn te volgen via livestream: 

youtube - sintjozeftereken. 

 

 

Lied voorzang 
Tot 7 maal 70 maal,  
vergeef ik een ander zijn schuld, 
tot 7 maal 70 maal, 
de Heer heeft met mij ook geduld. 
 

Welkom 

Mensen die in staat zijn te vergeven, 

werkelijk te vergeven wat hen is aangedaan, 

wijzen ons op de onpeilbare kracht  

tot liefde en genade die van God uit komt. 

Laat we in deze vergevingsgezindheid  

deze viering beginnen: in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Gebed om nabijheid 

Vergevingsgezindheid staat in het leven van Jezus  

met een sterretje genoteerd. 

"Hoe vaak dan?" "Niet zeven keer,  

maar zeventig maal zeven keer." 

De kracht om vergeving te kunnen schenken, 

halen we niet uit onszelf.  

Die komt van U, God, die ons liefheeft. 

Wij kunnen slechts proberen  

iets van uw liefde te weerspiegelen  

in onze vergeving aan anderen. 

Daarom vragen wij om uw nabijheid in ons leven,  

zodat ook wij kunnen vergeven 

en anderen nabij blijven.  

God, kom ons tegemoet 

met uw vergevingsgezindheid 

en leer ons, naar uw voorbeeld,  

mild te zijn voor anderen. Amen. 

 

Eer aan God  

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 

die ons bevrijdt. 

Op het juiste pad 

Zondag 13 september 2020 

24e zondag a-jaar 

 

 

 

VERGEVEN: 7 x 70 maal 



Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap  

gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

Openingsgebed 

God, 

Gij zijt een God van vergeving. 

Doe ons leven vanuit uw vergeving, 

vervul ons met mildheid voor elkaar. 

Doe ons leven naar uw woord, 

zodat wij elkaar niet zeven maal, maar  

zeventig maal zeven maal kunnen vergeven. 

Gij die onze tekortkomingen vergeeft 

als wij elkaar vergeven, vervul ons  

van uw mildheid, vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
God schenkt mensen van harte vergeving. 

Daarom moeten ook wij van harte vergevingsgezind 

zijn voor elkaar. Dat horen we zowel  

in de eerste lezing als in de evangelielezing. 

 

Eerste lezing Jezus Sirah 27, 30; 28, 1-7 

 

Moment voor de kinderen 

 

Orgel 

 

Evangelie  Matteüs 18, 21 – 35 

 

Homilie 

 

 

 

 

Lied voorzang 

God is die goed is, woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
 
Zoals een adelaar jongen op vleugels draag, 
draagt Hij zijn mensen als vrienden op handen. 
 
Licht in hun ogen, gunt Hij de levenden, 
wonen in stilte, doet Hij de doden. 
 
God is die goed is, woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
 
Zolang er woorden tussen de mensen zijn, 
is Hij te horen en sprekend nabij. 
 
Nooit en te nimmer gaat Hij geborgen, 
dichtbij en ver is Hij van ons vandaan. 
 
God is die goed is, woorden van liefde doet, 
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Psalmen:  

Wie graag wat meer wil weten over de  

psalmen: je kan nog aansluiten! 

 

Voor wie het afschrikt: kom gerust eens 

luisteren op de startbijeenkomst in de 

grote zaal van Ons Huis op dinsdag 29 

september om 19u30. 

Wel een seintje vooraf aan Lieve:  

0479 50 77 04!! 

De gebedskalender 

. is terug 

beschikbaar 

Wie deze graag 

ontvangt aan € 11, 

geef je naam door 

aan Lieve vóór  

1 oktober 2020.  

Daarna kost deze 

€15. 



Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen  

hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Vredewens 

Wij eten van hetzelfde brood, 

wij wonen op dezelfde aarde. 

Wij kijken naar dezelfde lucht, 

wij drinken van hetzelfde water.  

Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede, 

goedheid, geduld en medemenselijkheid. 

Als mensen broers en zussen zijn, 

dan zal de wereld vol van vrede zijn.  

Die vrede van de Heer zij altijd bij U. 

Wensen we elkaar die vrede met een gebaar. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

God van liefde en genade, 

Geef dat wij in ons omgaan met elkaar  

aan liefde het hoogste woord geven. 

Dat wij mild en vergevingsgezind leven, 

hier en nu en alle dagen. Amen. 

 

Om in stilte te lezen  T. Hermans 

Mijn liefste wens: 

opnieuw geloven in de mens 

niet altijd wijzen op zijn falen 

maar duizend malen weer herhalen 

dat hij een deel is van Gods plan, 

daar wordt de wereld mooier van. 

Voorbeden 

'Vergeef ons onze schuld',  

heeft Jezus ons leren bidden,  

'zoals wij elkaar vergeven, niet zeven maal,  

maar zeventig maal zeven maal’. 

Bidden we dat Jezus’ woord  

door velen wordt verstaan en ter harte genomen.  

Bidden we: 

Vader van alle mensen, verhoor ons bidden 

 

Voor allen die in onmin leven met elkaar; 

dat zij tot bezinning komen. 

Dat zij hun tekortkomingen  

onder ogen willen zien 

en elkaar van harte vergeven. Bidden we: 

Vader van alle mensen, verhoor ons bidden 

 

Voor alle vergevingsgezinden  

die bijdragen in hun omgeving,  

tot een sfeer van verdraagzaamheid  

en van verbondenheid. 

Dat hun houding aanstekelijk werkt  

en anderen ertoe aanzet  

mensen van vrede te worden. Bidden we: 

Vader van alle mensen, verhoor ons bidden 

 

Voor onszelf, hier samengekomen,  

dat Jezus’ oproep tot vergeven  

in ons zal blijven naklinken  

en onder ons gehoor blijft vinden. Bidden we: 

Vader van alle mensen, verhoor ons bidden. 

 

God, mag uw rijk van vrede komen,  

overal waar mensen wonen. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 

om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

 

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft  

in de harten van de mensen. 

Hij is ons voorbeeld  

van liefde tot het uiterste. 

 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

gestalte geeft door woord en daad. 

 



Wij geloven dat een mensenleven nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

 

Offerande 
Er is geen omhaling, wat niet wegneemt dat we 

uw bijdrage graag ontvangen! 

Mogen we dan ook vragen om bij het buitengaan 

uw bijdrage in het mandje te leggen. Zo hebben 

we de middelen om onze vieringen te verzorgen. 

Bedankt! 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, 

met brood en wijn denken wij aan Jezus, uw Zoon. 

In vergeving en verzoening ging Hij ons voor, 

zo leerde hij ons te leven met elkaar. 

Vervul ons met zijn geest, God, 

open ons hart voor mensen om ons heen, 

verbind ons met uw mensen. 

Dan zullen wij leven in verbondenheid met U, 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
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. 

 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

daar waar mensen elkaar vinden, 

elkaar durven vergeven  

en van elkaar houden. 

 

Daar waar mensen  

de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen  

tot een wereld zoals Gij hem droomt. 

  

Wij danken U, omdat Gij aan het werk zijt 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 

voor vrede en rechtvaardigheid. 

Daarom zingen wij U toe: 

 
Voorzang 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig zonder meer. 
Heilig, heilig, heilig, God van het heelal. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. Hosanna.  
Gezegend Hij die tot ons komt. 
Hosanna in den hoge. 
Komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge. 

Jezus schonk waardigheid aan elke mens  

die Hij ontmoette. Hij heeft hun vreugden  

en hun zorgen meegemaakt, 

Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld. 

Hij werd hun vriend omdat Hij naar hen toe ging 

met menselijke warmte en aandacht. 

 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die ons menselijk leven  

met zijn beide handen aanvaardde 

en het deelde met al de zijnen 

 

Hij geloofde in de kracht van het kleine: 

genoeg voor een nieuw begin. 

 

Met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig en vol aandacht  

en begrip voor allen die in nood verkeerden 

of niet van tel waren. 

  

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij 

aan zijn vrienden: "Kom nog één keer  

met Mij aan tafel, want Ik wil graag  

nog een laatste maal met jullie eten. (…)" 

Verkondigen wij het mysterie van zijn verbond … 

 
voorzang 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Wellicht is het dan stil geworden, 

zoals bij elk afscheid. 

Maar dit brood en deze wijn  

zijn tekens geworden, 

tekens van een nieuwe manier van leven, 

tekens van hoop voor alle mensen  

ook al zijn ze gestorven. 

Wij gedenken dan ook  (…)    

Geef hen een nieuwe toekomst dicht bij U. 

 

Wij danken U, God, 

voor alle mensen die zich laten inspireren 

door Jezus van Nazareth  

die uw onnoemlijke kracht zo sterk  

aanvoelde dat Hij U  

zijn Vader durfde noemen. 

Daarom bidden wij: 

 

Onze Vader 

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 


