
 
 

26e ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

 

 
 

Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei: 
 “Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.” 

Hij antwoordde: “Nee, ik wil niet.” 
Later bedacht hij zich en ging toch. 

De tweede zoon zei: “Goed heer”, maar ging niet. 
Matteüs 21,28-32 
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Gelukkig dat mensen ook onvoorspelbaar zijn!  
 Wie heeft niet meegemaakt dat hij van gedachten verandert 

en – na zich eerst verzet te hebben – toch ingaat op de vraag 
van een ander? We kunnen zeggen:  

 ‘voortschrijdend inzicht’, of: ‘met de kennis van nu’.  
 Vaak wordt dit gebruikt om te camoufleren dat men toen een 

vergissing heeft begaan. 
De weg van bekering ligt altijd voor iedere mens open, 
want God is barmhartig, Hij vergeeft graag.  
Dat is Jezus' boodschap aan ons.  
Dat is onze boodschap aan de wereld.  
Beginnen we ook deze viering  
met een dringend beroep op Gods barmhartigheid  
voor alles waarbij we 'ja' zeiden en toch 'nee' deden. 

 
 
Gebed om vergeving 
 
P. In een wereld die verdeeld is,  

waar standpunten ingenomen worden  
als onwrikbare posities,  
waarin onenigheid, haat en oorlog de boventoon voeren – 
in die wereld horen wij de woorden van Paulus: 

 
P. ' ... als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,  

maakt dan mijn vreugde volkomen  
door uw eenheid van denken,  
uw eenheid in de liefde,  
uw saamhorigheid en eensgezindheid.  
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,  
maar acht ootmoed de ander hoger dan uzelf.  
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,  
maar liever die van zijn naasten.' 
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P. Als wij uw licht verduisteren, 
A. keer ons om; 
 
P. als wij vrede onmogelijk maken, 
A. keer ons om; 
 
P. als wij haten in plaats van beminnen, 
A. keer ons om; 
 
P. als wij vernietigen in plaats van opbouwen, 
A.  keer ons om; 
 
P. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God 
 

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; 
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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 
 
 Heer, Gij spoort ons aan  

de wegen te betreden die recht naar U toe leiden.  
Wij willen wel het goede,  
maar missen vaak de kracht  
om ons af te wenden van het kwaad.  
Breng ons tot inkeer.  
Geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen  
en tegenover iedereen rechtvaardig zijn.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Het is uw verlangen God,  

dat uw Woord wordt beluisterd,  
dat uw Boek wordt opengeslagen,  
dat wij ons oor te luisteren leggen naar wat Gij van ons 
verlangt.  
Bevestig ons in het geloof dat uw Woord ons  
tot Weg, Waarheid en Leven wordt.  
Amen. 
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Eerste lezing 
Uit de profeet Ezechiël 18, 25-28 
 

Dit zegt de Heer:  
'Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! 
Huis van Israël, luister toch!  
Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is?  
Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? 
Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert 
en kwaad gaat doen,  
dan zal hij daaraan sterven,  
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. 
En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert  
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,  
dan zal hij in leven blijven.  
Als hij tot inzicht komt 
en zich afkeert van zijn slechte daden,  
dan blijft hij zeker leven,  
dan zal hij niet sterven'. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm  Psalm 25, 4bc-5,6-7.8-9 
 
L. Wijs mij uw wegen, Heer,  

leer mij uw paden kennen.  
Leid mij volgens uw woord,  
want Gij zijt mijn God en Verlosser. 

 
A. Gedenk uw barmhartigheid, Heer. 

 
L. Op U stel ik altijd mijn hoop,  

omdat ik vertrouw op uw goedheid.  
Gedenk uw barmhartigheid, Heer,  
uw altijd geschonken ontferming. 

 
A. Gedenk uw barmhartigheid, Heer. 
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L. Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,  
maar denk aan mij met erbarmen.  
De Heer is goed en rechtschapen,  
daarom wijst Hij zondaars de weg. 

 
A. Gedenk uw barmhartigheid, Heer. 
 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Christenen van Filippi 2, 1-11 
 

Broeders en zusters,  
als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging 
iets vermogen,  
als gemeenschap van Geest,  
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 
maakt dan mijn vreugde volkomen 
door uw eenheid van denken,  
uw eenheid in de liefde,  
uw saamhorigheid en eensgezindheid. 
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid,  
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.  
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,  
maar liever die van zijn naasten.  
Die gezindheid moet onder u heersen  
welke Christus Jezus bezielde:  
Hij die bestond in goddelijke majesteit,  
heeft zich niet willen vastklampen  
aan de gelijkheid met God.  
Hij heeft zichzelf ontledigd 
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.  
Hij is aan de mensen gelijk geworden.  
En als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd 
door gehoorzaam te worden tot de dood, 
tot de dood aan een kruis.  
Daarom heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de naam verleend  
die boven alle namen is. 
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Opdat bij het noemen van zijn naam 
zich iedere knie zou buigen 
in de hemel, op aarde en onder de aarde,  
en iedere tong zou belijden 
tot eer van God, de Vader:  
Jezus Christus is de Heer. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Alleluja 
 
L. Alleluja. 

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, 
en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
 

A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs, 21, 28-32 
 

In die tijd zei Jezus  
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:  
'Wat denkt ge van het volgende?  
Een man had twee zonen.  
Hij ging naar de eerste toe en zei:  
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.  
Goed vader, antwoordde deze,  
maar hij deed het niet.  
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.  
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet;  
maar later kreeg hij spijt en ging toch.  
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?'.  
Zij antwoordden: 'de laatste'.  
Toen zei Jezus hun:  
'Voorwaar, Ik zeg u:  
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen  
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gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.  
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid;  
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,  
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen  
hem wel geloof schonken.  
Maar zelfs, nadat ge dit had gezien,  
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen  
en hebt ge hem geen geloof geschonken'. 
 

 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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 
 

P.  Wenden we ons tot Hem 
 die ons draagt in goede en kwade dagen, 
 in voor- en tegenspoed, 

bij ziekte en gezondheid: 
 
L. Voor de verantwoordelijken in onze samenleving die worden 

uitgedaagd tot grote beslissingen in het reilen en zeilen van 
ons land:  
dat ze de kwetsbare mens niet over het hoofd zien,  
dat ze bouwen aan harmonie; 
laat ons bidden… 

 
A. Heer, onze God wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor de voorgangers in onze kerken, van hoog tot laag 

dat zij zelf het geloof voorleven en uitstralen, 
dat zij laten zien dat ze de ander hoger achten dan zichzelf; 
laat ons bidden… 
 

A. Heer, onze God wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor de velen die ploeteren om het hoofd boven water te 

houden, voor hen die door de coronacrisis zwaar zijn 
getroffen:  
dat ze kunnen rekenen op solidariteit; 
laat ons bidden… 

 
A. Heer, onze God wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor onze geloofsgemeenschap bidden wij 

en in het bijzonder voor de kinderen die morgen 
hun Eerste Heilige Communie ontvangen, 
dat we laten zien dat de weg van Jezus ons gaande houdt. 
Laat ons bidden… 

 
A. Heer, onze God wij bidden U verhoor ons. 
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- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God en Vader,  

wij vertrouwen deze beden toe aan uw zorg, 
blijf ons nabij als wij gaan  
in het voetspoor van Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. 

 
A. Amen. 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
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 
 
P. Heer, om in te gaan op uw verzoek  

hebben wij deze gaven samengebracht.  
Aanvaard ze als een uitdrukking van eenheid,  
van vreugde en saamhorigheid,  
van de gezindheid die onder ons moet heersen. 
Door Christus onze Heer. 

 
A. Amen. 

 
Eucharistisch gebed (VI) 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
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P. Verheft uw hart. 
 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. 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 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 vrijgemaakt  
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: 

 
A. 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. 
 
P. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons, 

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus,  
de Zoon van uw genade, die Gij hebt voortgebracht  
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen  
die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen  
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die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag  
en de vrede zelf te zijn.  

 
 Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 

danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 

 
 Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed  
van Jezus Christus, onze Heer. 

 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen, Hij zegende U, Hij brak het  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat 
voor u gegeven wordt. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende Verbond,  
dat 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. 
 
P. Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is  

en de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt  
en een naam gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand –  
en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze  
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 

 
 Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze  
 aarde gaat - en maak ons tot een volk dat recht doet om 
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gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker 
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 
breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier 
in ons midden. 

 
 Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één  

in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar onze  
Paus Franciscus, met onze bisschop Johannes  
en met alle bisschoppen. 

 
Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

 
 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 en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
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vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 
 Hoopvol wachtend op de komst  

van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredewens 
 

L.  In een wereld op zoek naar harmonie en vrede, 
willen wij blijven bidden  
dat mensen de juiste keuzes maken. 

 
A. Heer Jezus Christus,  

Gij hebt steeds gekozen voor wat mensen bijeen brengt,  
Gij gaat ons voor op de weg van vrede.  
Schenk ons de moed om iedere keer weer 
weerstanden te doorbreken en aan vrede te bouwen. 
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.   

 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
 "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u", 
 let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;  
 vervul uw belofte, 
 geef vrede in uw naam en maak ons één. 
 Gij, die leeft in eeuwigheid.  
 
A. Amen. 
 
P.  De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lam Gods 
 

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

 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
 
 
Ter overweging: 
 

Heer,  
maak ons tot mensen  
naar het beeld van uw zoon:  
met ogen die niet alleen kijken,  
maar ook kunnen aanzien,  
met oren die niet alleen horen,  
maar ook kunnen luisteren,  
met een mond die niet alleen praat,  
maar ook kan aanspreken,  
met een verstand dat niet alleen begrijpt,  
maar ook kan verstaan,  
met een hart dat niet alleen klopt,  
maar ook bewogen kan zijn,  
met handen die niet alleen grijpen,  
maar zich ook kunnen openen,  
met voeten die niet alleen draven,  
maar ook tegemoet kunnen komen,  
want zo zijn wij gezegend,  
en elkaar tot een zegen. 
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Gebed na de communie 
 

Gij zijt de gastheer, God,  
die ongevraagd ons toch genodigd hebt,  
en eens te meer uw liefde hebt betoond.  
Laat ons nooit vergeten dat Gij geen verkwikking brengt  
aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid,  
maar dat Gij hen verheft die hun heil van U alleen verwachten. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 
P.  Ons hele bestaan bestaat uit het maken van keuzes.  

Ook in deze week.  
Ik wens mij zelf en ons allen toe  
dat we de juiste keuzes maken gericht op het goed van 
anderen.  
Ik wens mij zelf en ons allen ook toe  
dat we onze keuzes bij kunnen stellen als de ander er om 
vraagt. Moge Gods zegen ons hiertoe de kracht geven:  
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. Wij danken God. 
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De week van zaterdag 26 september t/m vrijdag 2 oktober 2020 
 
BIJZONDER: 
 
Zaterdag 19.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh) 
Zondag 10.00 uur:Viering 1e Heilige Communie     
   Eucharistieviering. (Pater Diego Pildain  
         en pastor Ans Dekker) 
Donderdag 09.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh) 
          
Zondag     10.00 uur:Eucharistieviering. (Pater Diego Pildain) 
   
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zaterdag 19.00 uur: 
Om zegen over onze parochie; Voor Rie en Ad Ekel;  
Voor Johannes Rijsbergen; Voor Wim Lageweg; 
Voor Pastoor Derk de Vries; Voor familie en vrienden; 
Voor Arie Berkelmans; Voor Johanna Theresia Maria Zegwaart - Melman. 
 
Zondag 10.00 uur: 
Om zegen over onze parochie; Voor onze Communicanten;  
 
Donderdag 09.00 uur: 
Voor Tiny Westerveld; 
Voor An Leuven, die vandaag 100 jaar zou zijn geworden; 
 
ZIEKEN:           Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
OVERLEDENEN: 
Trudy van Bohemen; Trees Feijen – Seignette; 
Graas Hulshof.  
 
 
AGENDA: 
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Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
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