ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

God zei tegen hem: “Jij dwaas,
nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden
die je hebt aangelegd?”

THEMA:
“Waar ligt onze ware rijkdom”

JAARCYCLUS C
Woord- en Communieviering

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied VREDE VOOR JOU, HIERHEEN GEKOMEN

2.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar.

3.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.
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Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
Vandaag worden we voor een indringende vraag geplaatst. Wat
maakt een mens tot mens,
wat brengt ons echt geluk?
We zoeken ons heil vaak in werken en presteren
en we meten mensen af
naar het succes dat zij hebben behaald.
Prediker houdt ons vandaag heel nuchter voor:
”Alles is ijdel!”
Al onze inspanningen zijn van voorbijgaande aard.
In het evangelie wordt Jezus geconfronteerd
met het aloude probleem van de verdeling van een erfenis.
Als antwoord daarop geeft Jezus de parabel van de rijke man.
Als hij sterft, wat kan hij dan meenemen?
Niets.
In de ogen van God telt niet wat je hebt, maar wie je bent.
Vooral wie het leven met anderen deelt, is rijk bij God.
Gebed om vergeving
P.

Bidden wij tot God om vergeving voor onze tekortkomingen.
-- stilte --

P.
A.

P.
A.

P.

Uw woord roept ons op om op weg te gaan
uw nieuwe wereld tegemoet.
Wij belijden ons gebrek aan moed en overtuiging
om die weg te gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Ons hart ligt vaak meer bij ons bezit
dan bij de onzichtbare dingen die voor ons liggen.
Vergeef ons de wankelmoedigheid, de gemakzucht
en de binding aan wat niet belangrijk is.
Christus, ontferm U over ons.
Mensen kunnen met elkaar delen al wat de aard biedt:
brood en rijkdom, leefruimte en bestaansrecht.
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A.

Heer, vergeef ons
wanneer wij iemand daarvan uitsluiten.
Heer, ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
ons falen vergeven en ons leven schenken
in zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Amen.

Eer aan God ALLE EER EN ALLE GLORIE

2.

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,

4
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Gebed
God, Gij ziet de toekomst
en Gij voorziet in wat wij nodig hebben.
Gij kent ons bij naam en Gij zorgt voor ons, altijd.
Wij vragen U om de wijsheid die meer is dan goud,
om de schat die niet vergaat,
om de kostbare parel van het evangelie,
het koninkrijk van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de heilige Geest
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
Hoe gebrand zijn wij op onze
eigendommen?
Hoe vol vervuld van onszelf zijn wij echt?
Kunnen wij de schatten zien die er echt toe doen?
Laten wij werk maken van ons geloof in God
en ons openen voor de Schrift.
Dat ook de stevige woorden gehoor mogen vinden in ons.
Eerste lezing
Uit het boek Prediker, 1, 2; 2, 21-23
IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker,
ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid!
Er zijn mensen die zich aftobben en inspannen
met wijsheid en kennis van zaken,
maar wat ze verdienen
moeten ze afgeven aan anderen,
die zich niet inspanden.
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Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid.
Wat heeft de mens tenslotte aan al zijn geploeter,
en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt?
Alle dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon;
zelfs ’s nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 90
L.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt: keer terug, kind van mensen!
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Refrein:

L.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.
Refrein

L.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
Wees toch uw dienaars genadig.
Refrein

L.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.
Refrein
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Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de Christenen van Kolosse 3, 2-5.9-11
Broeders en zusters,
als gij met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht,
onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid
en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.
En beliegt elkaar niet meer.
Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd
en u bekleed met de nieuwe mens,
die op weg is naar het ware inzicht,
terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld van zijn schepper.
Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar of Skyth,
van slaaf of vrije mens.
Daar is alleen Christus, alles in allen.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Alleluja
L.

L.

Alleluja.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat ik van de Vader heb gehoord.
Alleluja.
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Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 12, 13-21
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus:
”Meester, zeg aan mijn broer
dat hij de erfenis met mij deelt.”
Maar Jezus antwoordde hem:
”Man, wie heeft mij tot rechter of verdeler over u aangesteld.”
En Hij sprak tot hem:
”Pas op en wacht u voor alle hebzucht!
Want geen enkel bezit, - al is het nog zo overvloedig kan uw leven veilig stellen. “
Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
”Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd.
Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen.
En hij zei: Dit ga ik doen:
Ik breek mijn schuren af en bouw grotere;
daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen.
Dan zal ik tot mijzelf zeggen:
Man je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren;
rust nu uit, eet en drink en geniet ervan|
Maar God sprak tot Hem: Dwaas!
Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen;
en al die voorzieningen die je hebt getroffen,
voor wie zijn die dan?
Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie UW WOORD IS WAARHEID
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Overweging
Geloofsbelijdenis
A.

In God de Vader geloof ik,
die wil dat wij leven,
die ons in Iiefde bij de hand neemt
en ons wegen van leven wijst.
In Jezus, Zoon van God geloof ik,
die ons het waarachtig leven toont,
die in ons leeft als kracht van liefde
die ons opwekt tot een nieuw bestaan.
In de Geest, Trooster en Helper, geloof ik,
die ons gaande houdt op weg naar vrede,
die Geest van liefde die ons maakt
tot mensen naar Gods hart. Amen.

Voorbede
P.

Laten wij bidden tot God, onze Vader,
die ons zijn grootheid heeft geopenbaard
in de dienstbaarheid van Jezus zijn Zoon:

L.

Bidden wij om de gezindheid van Jezus Christus
voor zijn kerk hier op aarde;
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A.
L.

A.
L.

A.

dat zij haar kracht niet zoekt in macht en aanzien
maar in eenvoud en dienstbetoon,
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Bidden wij voor hen die door hun dagelijkse zorgen
zo in beslag worden genomen
dat de werkelijkheid van Gods bestaan
niet meer tot hen doordringt.
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Laten wij bidden voor onszelf en voor elkaar
dat wij steeds opnieuw tijd zullen vinden
om stil te staan bij Jezus Christus
de bron van waarachtig leven.
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

God onze Vader,
al onze gebeden leggen wij aan U voor,
in het vaste vertrouwen dat onze zorgen U ter harte gaan.
Amen.

COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd,
mogen wij ons in gebed voorbereiden op de Communie.

P.

God in ons midden, veraf en dichtbij,
onzichtbaar voor onze ogen, en toch: God-met-ons.
Maak ons gevoelig voor uw aanwezigheid,
laat ons ervaren wat het zeggen wil
dat U een God van mensen bent,
dat wij uw handen en voeten zijn.
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Geef ons een teken van liefde:
dan kunnen ook wij een teken van liefde zijn,
en laten zien wat het betekent uit God geboren te zijn.
A.

Wij vragen U, God, om de geest van wijs inzicht,
de geest om in eerbied één te worden met U.
Dan zullen wij van harte
voor de vreemdeling een thuis zijn,
betrouwbaar voor wie aanklopt,
goed voor hen die in de kou staan,
en vrede brengen waar haat en onrecht is.

P.

Dan zullen wij niet alleen het brood breken voor elkaar
maar ook ons leven geven aan de ander,
zoals uw Zoon dat gedaan heeft.

A.

Hij is ons voorgegaan
in een leven van liefde en dienstbaarheid,
van meeleven met ieder die het nodig had.
Wij danken U voor deze mens
Jezus van Nazareth,
die mens was als geen ander
die zijn leven voor ons heeft gegeven.

P.

Wij bidden U dat Hij aanwezig mag zijn
in het Brood dat wij gaan delen met elkaar,
als teken van verbondenheid tussen U en de mensen.
Dat vragen wij U met de woorden
die Jezus zelf 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 schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
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Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens
P.

Vrede, dichtbij en ver weg, moet ons heilig zijn.
De zorg voor de vrede is ons toevertrouwd.
Bidden wij daarom:

A.

Heer Jezus,
Gij hebt in uw eigen leven de vrede bevochten,
door steeds te kiezen voor wat opbouwt.
Dat wij uw voorbeeld navolgen
en onze inzet voor de vrede verdubbelen,
zo bidden wij U die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Uitnodiging tot de communie
P.

Van zijn overvloed schenkt God ons deze gave van Brood.
Hij is een God die deelt wat Hem het liefst is,
de Aanwezigheid van zijn eigen Zoon
opdat wij allen groeien tot dat ene Lichaam van Christus.
Gelukkig zij die genodigd worden
aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

A.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek, en ik zal gezond worden.
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Ter overweging
Wat maak je je zorgen
om geld en om goed?
Zolang je jezelf
maar verpanden kunt
aan andermans geluk
ben je toch rijk genoeg?
Wat maak je je zorgen
om voedsel en brood?
Hoe kun je voldaan
en gelukkig zijn
als anderen vergaan
van honger totterdood?
Wat maak je je zorgen
om leven en dood?
Vertrouw op het woord
van de Mensenzoon:
al wie zichzelf verliest,
hij overwint de dood.

SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

Wat wij in deze viering hebben ontvangen,
mogen wij niet opslaan in onze eigen schuren.
Wij worden gevraagd het te delen met anderen.
Zegene ons daartoe de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.

A.

Amen.
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P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Slotlied OP LEVEN GERICHT

2.

De grond waar wij staan is heilige grond,
U deelt ons uw naam, weer klinkt uw verbond.
Wij leren te breken, wij eten uw brood,
wij moeten wel spreken, wij zeggen U voort.

3.

De Levende geeft ons een nieuw gezicht,
verlangen herleeft naar uw stad van licht;
de poorten zijn open, gebouwd wordt op recht,
geen mens uitgesloten, zo leven wij echt.

