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Ik schenk de helft van mijn bezit aan de armen;
En als ik iemand iets afgeperst heb
Geeft ik het hem vierdubbel terug.
Lucas 19,8
Thema: Mag ik bij jou te gast zijn

zondag 30 oktober 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied HIER WORDT EEN HUIS VOOR GOD GEBOUWD

2.

Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.

3.

Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.

4.

Hier delen wij het levensbrood
en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt één vredeshuis,
vervuld van oude wensen.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Mensen zijn op zoek naar geluk,
dat is ons bij onze geboorte al meegegeven.
Heel ons leven proberen we dat ideaal te realiseren.
Gaandeweg zullen we echter merken
dat we daarin nooit helemaal slagen;
dat we dat op eigen kracht niet kunnen bereiken.
In Jezus herkennen we iets van een waarheid
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die uitstijgt boven ons eigen denken,
onze eigen opvattingen.
Als wij onszelf ertoe willen zetten
ons in gebed tot Hem te verheffen,
is Hij bereid te gast bij ons te zijn
en ons te helpen het ware geluk te bereiken.
Schuldbelijdenis
P.

Omdat we steken laten vallen,
meer nog, omdat we soms in de fout gaan,
wenden wij ons tot de Barmhartige
in een gebed van vergeving van onze zonden.
korte stilte

A.

Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen
en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de
Heer, onze God.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Heer ontferm U
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Eer aan God

2.

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

3.

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!
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Gebed
Almachtige eeuwige God,
vol liefde heerst Gij over al wat leeft,
en Gij verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt.
Al zijn wij zonder aanzien,
toch roept Gij ons naar U toe.
Richt ons weer op wanneer wij gebukt gaan onder schuld
en ondersteun ons wanneer wij dreigen te vallen.
Stel ons in staat veelvoudig goed te maken
wat wij aan anderen te kort hebben gedaan.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ...
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Wij belijden een nabije God die iedere mens wil ondersteunen,
redden zelfs. Luisteren we naar Gods boodschap voor ons,
zijn Woord.

.
Eerste lezing
Uit het boek Wijsheid 11, 23-12,2
Heer, heel de aarde is voor U
als een stofje op de weegschaal,
als een vroege dauwdruppel die neervalt op aarde.
Maar Gij ontfermt u over allen, want Gij vermoogt alles;
en Gij let niet op de zonden der mensen,
opdat ze tot inkeer komen.
Gij houdt immers van alles wat bestaat,
en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt;
want zoudt Gij iets haten, dan hadt Gij het niet geschapen.
Hoe zou er iets kunnen blijven bestaan tegen uw wil,
hoe zou behouden kunnen blijven
wat Gij niet gemaakt hebt?
Ja, alles spaart Gij, want alles is van U,
en Gij heerst vol liefde over al wat leeft!
Uw onvergankelijke geest is aanwezig in alles wat bestaat.
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Daarom straft Gij de zondaars met mate,
en herinnert ze waarschuwend aan hun zonden,
opdat ze hun boosheid verlaten
en trouw blijven aan U, Heer.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Tussenzang Psalm 126; ALS GOD ONS THUISBRENGT
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Tweede lezing
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Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de
Tessalonicenzen 1, 11-2,2
Broeders en zusters,
Telkens opnieuw bidden wij onze God,
dat Hij u zijn roeping waardig maakt
en al uw goede voornemens
en elke daad van uw geloof
met macht tot volkomenheid brengt.
Dan zal de Naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden
- en gij in Hem door de genade van onze God
en de Heer Jezus Christus.
Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem
niet zo gauw uw bezinning te verliezen.
Laat u toch niet opschrikken
door profetieën of uitspraken of een brief
die van ons afkomstig zouden zijn,
en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie
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Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
19, 1-10
In die tijd ging Jezus Jericho binnen.
Terwijl Hij er doorheen trok
poogde een zekere Zacheüs,
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man,
te zien wie Jezus was.
Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte,
want hij was klein van gestalte.
Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit
en hij klom in een wilde vijgenboom
omdat Jezus daar langs zou komen.
Toen Jezus bij die plaats kwam
keek Hij omhoog en zei tot hem:
'Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn'.
Zacheüs kwam snel naar beneden
en ontving Hem vol blijdschap.
Allen zagen dat en merkten morrend op:
'Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!'
Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak:
'Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit
aan de armen;
en als ik iemand iets afgeperst heb
geef ik het hem vierdubbel terug'.
Jezus sprak tot hem:
'Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen,
want ook deze man is een zoon van Abraham.
De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken,
en om te redden wat verloren was'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie
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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.

Voorbede
P.

Met alles en ieder,

10
met het vele wat zich in onze wereld en onder ons afspeelt,
wenden wij ons tot God in gebed:
L.

Voor de vele Zacheüssen in onze wereld,
huiverend om zich te laten kennen in hun kwetsbaarheid:
dat bewogen mensen hen in de ogen kijken
en nodigen tot verbinding;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor de verantwoordelijken in onze kerken,
verlangend velen bijeen te brengen in geloof:
dat zij zich gesterkt voelen
door de nabijheid van geëngageerde gelovigen;
laat ons bidden ....

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor hen die leiding geven in onze maatschappij
uitgedaagd om een goede wereld over te dragen
aan de volgende generaties:
dat zij creatief blijven en anderen weten te bezielen;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor de kwetsbaren in onze directe omgeving,
soms niet in staat hun hand uit te steken:
dat ze gezien worden en geholpen;.
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.

Voor onze eigen geloofsgemeenschap
waarvan velen deze week hun overledenen gedenken,
bidden wij, dat God ons wil geven dat wij oog en oor hebben
voor elkaar;
laat ons bidden ...
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A.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

God en Vader,
deze beden leggen we aan U voor
en ook het vele dat we in ons hart dragen
Blijf ons nabij, blijf ons redden.
Zo bidden wij in het voetspoor van Jezus Christus,
onze Heer. Amen.

Collecte en klaarmaken van de altaartafel
Tafellied BROOD HIER GEDEELD
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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
Heer, aanvaard dit brood en deze wijn
als een zuiver offer voor U
en schenk ons in deze eucharistie uw grote barmhartigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed (iii-b)
Allen gaan staan
P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

De Heer zal u bewaren.

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.
In U leven, bewegen en zijn wij.
Zolang wij in dit lichaam zijn,
ondervinden wij elke dag uw liefde;
meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk:
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want als eerste gave bezitten wij de Geest
die Jezus van de dood heeft opgewekt.
Zo hebben wij het vaste vertrouwen
dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn.
Daarom brengen wij U dank
en met de engelen roemen wij uw grote daden,
en zingen U toe vol vreugde:

P.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;
heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht
van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen;
want van oost tot west moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
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om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U,
ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed
te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed
om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
dit 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.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

P.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan
uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo
levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons
met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één
geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U,
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt,
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samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;
samen met uw apostelen en martelaren
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is
gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en
geloof; samen met uw dienaar, Franciscus onze paus,
met Johannes onze bisschop,
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige
volk dat Gij u hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van
deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen
van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U
lief waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in
uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met
hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,
door Christus, onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is
aan deze wereld.
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 zingend 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,
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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,
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.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

Oorlog is niet meer ver weg,
zij die gevlucht zijn, leven te midden van ons.
Blijven wij bidden om vrede:

P.

Heer Jezus,
Gij kijkt de mens in de ogen en er groeit verzoening.
Geef ons de kracht om niet weg te kijken
maar daar waar verdeeldheid is, verzoening te brengend,
daar waar oorlog is, vrede.
Zo bidden wij U die leef in eeuwigheid. Amen.

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus.

Lam Gods
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Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communielied SANCTA MARIA
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Ter overweging
Tekst uit de traditie
En het is goed, dat hij [Zacheüs] in een boom klom, om een
goede boom te zijn, die goede vruchten voortbrengt (Matteüs
7, 17), zodat hij, afkomstig uit de wilde olijfboom van zijn
natuur en geklommen tegen zijn natuur in de goede
olijfboom, de vrucht van de Wet kon dragen (Romeinen 11,
24): omdat de stam heilig is, ondanks de nutteloosheid van
de takken, wiens edelmoedigheid steriele versiering overtreft
door het geloof in de opstanding, die is als een opstijgen van
zijn lichaam. De Heer wacht op Zacheüs om hem
barmhartigheid te bewijzen. Hij nodigt zich bij de hem uit
zonder zelf uitgenodigd te zijn; want Hij wist dat zijn gast
rijkelijk beloond zou worden, en als hij het woord van
uitnodiging nog niet gehoord had, dan had hij zijn hart wel
gehoord.
H. Ambrosius, Commentaar op het evangelie volgens Lucas
Gebed na de communie
Heer, Gij hebt geen vrede kunnen nemen
met ijdele woorden en beloften.
Gij zelf zijt nu tot ons gekomen.
Laat ook onze liefde niet bij woorden blijven
Duld niet dat wij schijn verkiezen boven waarachtigheid.
Maak ons tot ware dienaars die geen meesters willen zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
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Zegenbede en zending
P.

Het beeld van Zacheüs in zijn boom
die gered wordt door de uitnodiging van Jezus
mag met ons meegaan.
Kunnen wij 'als een Jezus' zijn
Tijdgenoten hebben er behoefte aan.
Gaan we daartoe gesterkt van hier, als gezegende mensen.

P.

De Heer zal bij u zijn.

A.

En met Uw geest.

P.

Zegene U de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.

A.

Amen.

P.

Gaat nu allen heen in vrede.

A.

Wij danken God.

21
Slotlied WIJ GROETEN U, O KONINGIN

2.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:
Refrein

3.

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:
Refrein

4.

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:
Refrein

De week van zaterdag 29 oktober t/m vrijdag 4 november 2022
VIERINGEN:
Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Esko Kissboat)

Woensdag 2 nov. Allerzielen 19.00 uur (Ps. R. Verhaegh, Pater Esko
Kissboat)
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Vrijdag
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Zondag

10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Tristan Perez)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag

10.00 uur: Om zegen over onze parochie; Voor familie en
vrienden; Voor Hendricus van den Berg;
Voor Margaretha Barbara Tirion – Sluiter

Woensdag 2 november Allerzielen: Voor Hendrikus Vijn;
Voor Marcia Kaldenhoven
Donderdag 09.00 uur :In dierbare herinnering Mia Steffens en de familie
Steffens, vader, moeder en zusje Dora;
Vrijdag

09.00 uur:

ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
OVERLEDENEN: Wilhelmus Landzaat;
Anna Boersma – Albers;
Veronica Anna Maria Merks – Schlüter;
AGENDA:

geldig van 7 oktober t/m 10 november 2022

Heeft u geen los geld bij u?
Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

