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24 zondag door het jaar A
Ziekenzondag
zondag 17 september 2017
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira Aldás
mmv. cantor/heren

Voor aanvang viering: GvL nr. 446 God heeft het eerste woord
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 517 Een lied op dood en leven
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis nr. 703
Kyrie/Heer ontferm U
Gloria/Glorialied
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing: Sirach 27,30-28, 7
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft
ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen:
de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw
naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen
zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een
medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen
zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om
vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die zelf maar
een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken
voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten; denk
aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan

de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het
verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: GvL nr. 103-II
2e Lezing: Romeinen 14,7-9
Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor
de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of
sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en
weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260
Evangelie: Matteüs 18,21-35
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: “Heer, als mijn
broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven?
Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet
tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom
gelijkt het Rijk der hemelen op een koning, die rekening en
verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee
begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig
was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te
verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezatom zo de schuld
te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en
smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold
hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar, die hem honderd denariën schuldig
was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent.
De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb
geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem

zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou
hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen.
Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Jij, lelijke knecht,
heel de schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom
gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben
met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?
En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn
hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van
harte vergiffenis schenkt.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 270b
Verkondiging
Ziekenzalving
Credo III Gvl nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbede)
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie XIIC nr. 745 blz 831
Sanctus/Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed XIIC (vervolg)
Acclamatie: GvL nr. 307
Pater Noster: GvL nr. 820
Vredeswens

Agnus Dei/Lam Gods
Communielied: GvL nr. 504 Niet tot de dienst der wraak
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL nr. 484 Komen ooit voeten gevleugeld

Op zaterdag 7 oktober wordt het parochiefeest gevierd. Het thema
is; “wat kunnen we leren van elkaar, hoe komen we in gesprek met
elkaar en hoe verbinden we onze kerk met de stad”. Daartoe wordt
er in onze Agneskerk van 12 tot 16 uur een beurs georganiseerd met
stands voor de gemeenschappen om te laten zien waarin zij
onderscheidend zijn. Daarnaast zullen er stands zijn van organisaties
uit de stad waarmee wij ons als Christenen verbonden weten. Ook is
er gelegenheid om zelf kaarsen te maken, aan de gang te gaan met
het vervaardigen van Glas in Lood of een eerste les te krijgen in het
bespelen van het kerkorgel. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor
kinderen en volwassenen.
Op 7-8 oktober 2017 is er een jongeren bedevaart naar Banneux
(België) met als thema: Voel jij je geroepen ….? Ben je 15 jaar of
ouder en nieuwsgierig naar wat er bij een Maria bedevaart gebeurt?
Teken dan in op dit aanbod van het Banneux-comité bisdom
Rotterdam. Meer informatie in de folder achter in de kerk.
Achterop de tafels liggen inschrijfformulieren voor het H. Vormsel in
2018.

