
        
  

            Voor aanvang viering: GvL nr. 584 Morgenlied 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 619 Hoort hoe God met mensen omgaat 
 
Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 55,6-9 

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is.  
De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn gedachten;  
hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen -  
terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu 
eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen - is de 
godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel hoog boven de aarde 
is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven  
en mijn gedachten uw gedachten. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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e
 zondag door het jaar A 

Vredeszondag 
zondag 24 september 2017 
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira Aldás 
mmv. herenkoor 

 

 



Tussenzang/psalm: GvL nr. 145-II 

2e Lezing: Filippenzen 1,20c-24.27a 

Broeders en zusters, of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij 
verheerlijkt worden. Voor mij toch is het leven Christus  
en het sterven een winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij 
vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.  
Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om bij 
Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het 
nuttiger dat ik nog hier blijf. Alleen, gij moet een leven leiden dat het 
evangelie van Christus waardig is. 
Woord van  de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260 

Evangelie: Matteüs 20,1-16a 

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:  
“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg 
in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij 
werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en 
stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer 
op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei 
tot hen: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. 
En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit 
en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond 
er weer anderen staan. Hij zei tot hen: “Wat staat ge hier de hele 
dag werkeloos?” Ze antwoordden hem: “Niemand heeft ons 
gehuurd”. Daarop zei hij tot hen: “Gaat ook gij naar mijn wijngaard.” 
Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot 
zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen 
met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het 
elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de 
eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar 



ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem 
wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en 
zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar een 
uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de 
brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van 
hen: “Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij 
overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga 
heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven 
als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt 
ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en 
de eersten de laatsten zijn.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270b 

Verkondiging 

Credo III Gvl nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie VIII nr. 734 blz 812  

Sanctus 

Eucharistisch gebed VIII (vervolg) 

Acclamatie: GvL nr. 304 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 513 Het lied van de Heer in ons midden 

 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 418 De eerste zijn de laatsten 

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. 
 


