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     Geloofsgemeenschap 

St. Johannes de Doper Geboorte  

Eucharistieviering 
24ste zondag door het jaar ( jaar A)           zondag 13 september 2020 

 

Openingslied  Vernieuw gij mij o eeuwig Licht!              GvL.538  

    

Stilte 

 

Schuldbelijdenis 
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. 

 

Gebed om ontferming     Kyrie eleison  
 

Lofzang                            Gloria in excelsis Deo 

 

Gebed 

 Viering van het woord 
 

Eerste Lezing Jezus  Sirach  27, 30 – 28, 7 
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. 

Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden nooit 

uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij 

erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een 

medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan 

hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen 

zonden? Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan 

verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten; 

denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de 

geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de 

Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling. 
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Tussenzang            psalm  gebeden                         

 

Tweede Lezing  Romeinen  14, 7 - 9  

Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand 

sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en 

sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem 

behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: 

om Heer te zijn over doden en levenden. 
      

Acclamatie            Een nieuw gebod geef Ik u:            GvL.599 

                              
Evangelielezing  Matteüs 18, 21 – 35 

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: ‘Heer, als mijn broeder 

tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal 

toe? ‘Jezus antwoordde Hem: ‘Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar 

tot zeventig maal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een 

koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. 

Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend 

talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het 

bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de 

schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en 

smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg 

medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som 

kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar 

die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: 

Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en 

smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet 

hem zelf in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. 

Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep 

verontwaardig en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de 

dienaar roepen en sprak: Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je 

kwijtgescholden omdat je mij erom gesmeekt heb. Had jij dan ook geen  

medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou 

medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over 

aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook  

 



- 3 - 

 

 

mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van 

harte vergiffenis schenkt 

 

Acclamatie                 U komt de lof toe,           GvL.265. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis  Gebeden   GvL.271 

 

Voorbede     Gebeden        Heer onze Heer wij bidden U verhoor ons.       

 

Acclamatie   

Viering van de Eucharistie 
Offerande: Collecte, klaarmaken van het altaar 

Offerande     Herr, deine Güte,   E.B. Grell 

Heer,onze ogen zijn gericht op U, op U, die goedheid schenkt.  

 

Prefatie 
Pr. Dominus vobiscum   De Heer zij met u. 

A.  Et cum spiritu tuo   En met uw geest. 

Pr. Sursum corda   Verheft uw hart. 

A.  Habemus ad Domino  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. Gratia agamus Domino   Brengen wij dank aan de Heer, 

      Deo nostro    onze God. 

A.  Digum et justum est   Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Pr. Vere dignum et justum est…. 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doe naan uw heerlijkheid, om 

heil en genezing te vinden zullen wij danken , altijd en overall door Jezus Christus 

onze Heer.    Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit 

de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig 

duren zou; die,opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw  

troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden.  

 

Lofzang                 Sanctus 
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Eucharistisch gebed  III-b           GvL.729 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof              Gebeden 
Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,  

dat Gij verrezen zijt. 

 

Onze Vader   Gebeden     
 

Vredesritus  

 

Breken van het Brood    Agnus Dei 

 

Communie 

 

Communielied                     Ave  Verum,      Edward Elgar 1857 - 1934 

  

Slotgebed   

 

Mededelingen 

 

Zegen 
Pr. Dominus vobiscum.   De Heer is met u. 

A. Et cum spiritu tuo.                En met uw geest. 

Pr.. Ite missa est.    Gaat allen heen in vrede. 

A. Deo gratias.    Wij danken God 

Pr. Benedicat vos omnipotens Deus,  Zegene u de almachtige God, 

 Pater, et filius et Spiritus Sanctus.  Vader, Zoon en heilige Geest. 

A. Amen     Amen 

 

Slotlied Wie in de schaduw Gods mag wonen, GvL.651  

Celebrand:    Pastoor  Henri ten Have  
Koor :   Laudate Dominum 

Dirigent:   Ronald de Haan 

Organist:  Regina de Bakker  

De vaste gezangen:       Missa  Brevis,  Jacob de Haan  


