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LIED: De dag gaat open. (Morgenlied)
De dag gaat open voor het Woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
WOORD VAN WELKOM
GEBED OM VERGEVING
V. Laten wij roepen tot God onze Heer
dat Hij van kracht is en ons doet zingen,
Hij is de God die ons zal redden:
Heer, ontferm U over ons. 2x
A. Heer, ontferm U over ons. 2x
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V. Laten wij roepen in zijn poorten:
dat Hij zijn huis van genade opent;
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:
Heer, ontferm U over ons. 2x
A. Heer, ontferm U over ons. 2x
V. Laten wij roepen voor zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen
op deze dag die Hij heeft gemaakt.
Heer, ontferm U over ons. 2x
A. Heer, ontferm U over ons. 2x
Moge…..Amen.
KYRIE
Glorialied: Aanbidt en dankt u Vader God…
Aanbidt en dankt uw Vader God, die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn naam, bezingt zijn
wondermacht;
Dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede
Geest.
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EERSTE LEZING:
Uit het boek Wijsheid 12,13.16-19.
Naast U is er geen andere God,
die zorg draagt voor alles,
geen andere God, voor wie Gij waar zoudt moeten
maken, dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld.
Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid,
en omdat Gij over allen heerst,
behandelt Gij allen ook met zachtheid.
Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft,
daar toont Gij uw kracht
en bij hen, die haar ervaren hebben,
neemt Gij alle grond tot overmoed weg.
Gij echter, die over de macht beschikt,
met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit
en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid,
want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt.
Door zó te doen, hebt Gij uw volk geleerd,
dat de rechtvaardige een vriend van de mensen
moet zijn, en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd
dat Gij, daar waar gezondigd wordt,
de kans tot inkeer biedt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

3

LIED : Uw woord is een lamp voor mijn voeten.
Refrein:
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
een licht op mijn pad.
Uw woord , Heer blijft voor eeuwig gelden,
het staat in de hemel vast. Refrein.......
Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,
als de aarde die Gij hebt gegrond. Refrein....
Eer aan de Vader en de Zoon en
de heilige Geest. Refrein....
EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS 13,24-43.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een man,
die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht
hadden gezet, was ook het onkruid te zien.
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Nu gingen de knechten naar hun meester
en zeiden hem:
Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid?
Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
Hij antwoordde hun:
Dat is het werk van een vijand.
De knechten zeiden tot hem:
Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
Maar hij zei:
Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid
bijeengaart de tarwe mee uittrekt.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst,
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid bijeen
en bindt het in bussels om te verbranden;
maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”
Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje,
dat iemand op zijn akkers zaaide.
Dat is wel het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten,
is het groter dan de andere tuingewassen;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”
Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”
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Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan het door de profeet
gesproken woord:
“Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de
grondvesting der wereld.”
Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis
terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
“Leg ons de gelijkenis uit van het onkruid op de
akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het
vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen, die tot zonde verleiden en ongerechtigheid
bedrijven om hen in de vuuroven te werpen,
waar geween zal zijn en tandengeknars.
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Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van
hun Vader schitteren als de zon.
Wie oren heeft, hij luistere.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
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,
van daar 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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VOORBEDEN
Acclamatie naar iedere bede:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
LIED: Vaak gaan wij met de ogen dicht.
Vaak gaan wij met de ogen dicht;
zien geen schaduw van uw licht,
uitgestrooid door U
in wonderen hier en nu.
Vaak gaan wij, onze oren doof
voor de schepping die U looft,
ongehoord gaan wij
zo blindelings jou voorbij.
Geef ons, doof en blind
weer ogen van een kind:
dat ons de ogen open gaan,
leer ons zienderogen horen.
Vogels die aan 't zingen slaan,
boom die weer in bloei kan staan,
zee die danst en zingt
op 't ritme van storm en wind.
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In 't kloppen van mijn hart
heb jij de hand gehad,
mijn adem ben jij, dag en nacht
en licht in de stille morgen.
In 't kloppen van mijn hart
heb jij de hand gehad.
Mijn adem ben jij, dag en nacht
en licht in de stille morgen,
licht in de stille morgen...

COLLECTE
EUCHARISTIE
Bid, broeders en zusters….
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.
EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zal bij u zijn.
Verheft uw hart.

De Heer zal u bewaren.
Wij zijn met ons hart bij
de Heer

Brengen wij dank aan de Heer , onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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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
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
alen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij
U en zingen U toe met de woorden:
Koor: Heilig ( Deutse messe mis 33)
Heilig is de Heer, Hem alleen zij eer.
Hem die nooit begonnen, nimmer eind’gen zal
Eeuwig onverganklijk, d’Een’ge is en ’t Al!
Heilig is de Heer, Hem alleen zij eer.
Almacht, wijsheid, liefde, vloeien in Hem saam.
Heilig is de Here, heilig is Zijn naam!
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend
met ons, dat onze namen staan geschreven in uw
hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus
Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen
die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen
die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
10

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, 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:
Allen:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij
komt.
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Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat
lijden is en die de dood heeft gezien, die Gij hebt
opgewekt en 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 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 maakt haar
één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar N.,
onze paus en met alle bisschoppen.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat
wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw
apostelen en martelaren, en al de anderen die U
genegen zijn, in het bijzonder de beschermheiligen
van onze parochies in Amstelland: de H. Augustinus,
de H. Urbanus, de H. Anna, de zalige Titus
Brandsma, en met Jezus, onze Goede Herder, en
onder aansturing van de H. Geest, dankbaar uw
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus,
onze Heer.
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Allen:
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.
ONZE VADER
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.
Amen.
VREDEWENS
Dona la pace Signore a qui confida in te.
LAMGODS
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons. 2x.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef ons de vrede.
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COMMUNIE
LIED: Panis Angelicus.
Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis caelicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Moge het brood der engelen
brood voor de mensheid worden.
Het hemels brood bewerkstelligt
een eind aan de duisternis.
O groot wonder!
Het lichaam Gods wordt voedsel
voor de arme, dienstbare en
nederige mens

SLOTGEBED
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGENWENS
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SLOTLIED:
Zingt voor de Heer van liefde en trouw.
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw:
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alleluja, alleluja.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat;
alleluja, alleluja.
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