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22 zondag door het jaar A
zondag 3 september 2017
Woord- en Communieviering
Voorganger: diaken Ronald van Berkel
mmv: dameskoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 509a O Christus woord der eeuwigheid
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Heer ontferm U
Glorialied: GvL nr. 491 Looft de Heer
Openingsgebed (allen gaan staan)
e

1 Lezing: Jeremia 20,7-9
De profeet Jeremia bad als volgt: “Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij
waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft
de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, “geweld en
onderdrukking” roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en
smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle
moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 63-II (gelezen)
Refrein: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
e

2 Lezing: Romeinen 12,1-2
Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan God toe als een
levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u

past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe
visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer
goed is en volmaakt. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260
Evangelie: Matteüs 16,21-27
In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest
gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de
schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou
verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te
onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen !” Maar Hij
keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want
gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” En daarna
tot zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te
verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het
verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut
heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen
leven? “Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de
Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen,
dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 262
Verkondiging
Geloofsbelijdenis: GvL nr. 722 (gebeden, allen gaan staan t/m voorbede)
Voorbede
Collecte
Verwijzing naar de Eucharistie
Vredesgebed
V:

Dierbare mede parochianen, in zijn afscheidsrede heeft Jezus beloofd aan ons
zijn vrede te geven, niet een vrede zoals de wereld die geeft. De vrede die
Jezus geeft is gegrond op het woord van God dat wij gevierd hebben. De vrede
van Jezus schenkt bemoediging en laat ons aandacht hebben voor elkaar en
voor onze medemensen in nood. Wensen wij in die geest elkaar de vrede van
Christus toe.

Heilige Communie
Hierna gaat de voorganger naar het tabernakel, neemt de ciborie, plaatst deze op het
altaar en knielt. Vervolgens leidt de voorganger het gebed des Heren in, met de
volgende bewoordingen:
V:
A:

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven
heeft:
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.

Daarna knielt de voorganger, neemt de hostie, houdt haar boven de ciborie en zegt:
V:
A:

Zalig zij die genodigd zijn tot deelname aan de H. Communie.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond
worden.

Communieuitreiking
Communielied: GvL nr. 474 Ik zal in mijn huis niet wonen
Communiegebed
V:

A:
V:

A:
V:

A:

Gij enige God, die vrede en gerechtigheid wilt voor allen: houd ons bijeen, zo
bidden wij U, zodat wij, gesterkt door uw gave, het brood uit de hemel, een
wereld opbouwen waarin vrede ieders deel wordt
Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen.
Gij die in uw barmhartigheid en liefde machtigen van hun troon haalt en de
geringen verheft: Uw zorg gaat uit naar de kleinen, zij komt in hen aan het
licht. Doe ons delen in die zorg tot lof en eer van Uw naam.
Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen.
Gij die ons oproept uw woord van vrede te verstaan en tastbaar te maken in
onze wereld. Hij hebt ons laten zien wat vrede doet in het leven van Jezus, uw
Zoon. Hij overwon alle haat en tweedracht door zijn goede woorden en door
een leven waarin grenzen wegvallen en scheidsmuren worden omgehaald.
Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen.

V:

A:
V:

A:

Gij hebt in Jezus, de Verrezene, uw kerk vrede gegeven en haar gezonden om
vergeving te verkondigen. Zijn boodschap is verzoening, gerechtigheid en zorg
om elkaar. Doe ons leven vanuit zijn woord, een genade voor deze wereld.
Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen.
Gij die zelf de vrede zijt en ons in eendracht hier samenbrengt, maak ons tot
kinderen van de vrede door Jezus, de Vredevorst, die met u en de heilige
Geest leeft tot in eeuwigheid
Amen.

Mededelingen
Slotgebed, Zegen en wegzending (allen gaan staan)
V: De Heer zij met u. A: En met uw geest
Slotgebed door de voorganger uitlopend op de zegen
Zegene u de almachtige God
Vader, Zoon en Heilige Geest + A: Amen.
Gaat nu allen heen in vrede. A: Wij danken God.
Slotlied: GvL nr. 413 Christus heeft voor ons geleden (mel. 530)

MEDEDELINGEN
Op zondag 10 september starten wij weer het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk doen
wij dit met een gezamenlijke viering om 11.00 uur. Alle gemeenschappen van de Agnes
zijn hierbij welkom. De viering zal een nederlands-spaanse inhoud hebben. Het bestuur
van onze parochie Maria Sterre der Zee aanwezig zal die zondag bij ons aanwezig zijn.
Na afloop van de viering kunt u met hen kennismaken en graag gaan zij met u in
gesprek over alles wat u op het hart ligt. Dit alles onder het genot van koffie of thee.
Zondag 17 september vieren we Ziekenzondag. Die dag besteden we aandacht aan de
zieken van onze geloofsgeeenschap en wordt de Ziekenzalving met handoplegging
gegeven tijdens de viering. U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de leden van de
Pastorale Werkgroep, na afloop van deze viering, achterin de kerk of via het
secretariaat.

