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Introitus
Antifoon

Psalm

of: (berijmd)

Heer, geef vrede aan degenen,
die op U wachten.
Verhoor, Heer, het gebed van degenen,
die U aanroepen.
(Jezus Sirach 36:16)
Ik was verheugd, toen men mij zeide:
Laten wij naar het huis des HEREN gaan.
Onze voeten staan in uw poorten,
o Jeruzalem.
Bidt Jeruzalem vrede toe;
mogen wie u liefhebben, rust genieten;
vrede zij binnen uw muur,
rust in uw burchten.
(Psalm 122:1,2,6,7)
Ps. 122:1,[2,]3

Gebed van de zondag (Collecta)
Gij, God, Eeuwige,
laat ons uw barmhartigheid zien,
zodat wij niet ten onder gaan
in twijfel aan onze eigen verdiensten,
maar geef ons, zo bidden wij,
dat wij uw vergeving ervaren.
Door Jezus Christus, onze Heer...
Profeten
Graduale
Epistel
Halleluja
Evangelie
Zondagslied

Tijdeigen: Herfsttijd

Ezechiël 34:20-31
Ps. 135:1,3,7,10
1 Korintiërs 1:4-9
Halleluja. Looft de HEER, want de HEER is
goed, psalmzingt zijn Naam, want die is
lieflijk. Halleluja.
Matteüs 22:34-46
Gez. 62: ‘Wie oren om te horen heeft’
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Gebed van de zondag (jaar A-B-C)
Alles wat Gij van ons verwacht, God,
hebt Gij ons helder gemaakt:
U liefhebben boven alles
en onze naaste als onszelf.
Laat de vreugde om uw geboden
ons bevrijden van vrijblijvendheid,
ons behoeden voor verstarring,
ons bewegen tot levende gehoorzaamheid.
jaar A
Gebed van de zondag
Levende God,
die rechtvaardig zijt op al uw wegen,
schenk ons uw Geest
en kom met uw Woord van liefde
in ons midden.
Leer ons te zien met uw ogen
en laat uw Zoon Jezus
ons de vrijgevigheid doen kennen
die de wereld redden zal,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
Profeten
Jona 3:10-4:11
Antwoordpsalm Psalm 145:1-12
Evangelie
Matteüs 20:1-16
Slotgebed
Gij, die ons de aarde toevertrouwt,
doe ons werken in uw wijngaard,
en geef dat wij elkaar
ruimte schenken om te leven,
vriendschap en menselijke zorg,
opdat de aarde een plaats wordt
waar mensen dagelijks vinden
wat zij nodig hebben,
en de hoop op vrede
brandende blijft,
deze dag en al onze dagen.
Amen.
Tijdeigen: Herfsttijd
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jaar B
Gebed van de zondag
Gij, die de aarde roept
tot een plaats
waar mensen en volkeren
in vrede kunnen wonen,
Gij, die in tekenen en wonderen
uw Naam hebt bekend gemaakt,
zaai uw Woord in ons midden
zodat wij vruchten dragen
van gerechtigheid en vrede
en alle mensen hoopvol bestaan,
door uw Zoon, Jezus Christus,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Thora Deuteronomium 13:1-5
Antwoordpsalm Psalm 139:13-24
Evangelie
Marcus 9:30-37
Slotgebed
Gij, die verborgen zijt,
verhoor ons als wij bidden
om vrede en gerechtigheid,
en toon ons de ware weg in Hem
die omwille van ons allen
de minste heeft willen worden:
Jezus, de dienstknecht van ons geluk,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd
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jaar C
Gebed van de zondag
Getrouwe God,
Gij, die antwoordt
als wij tot U roepen,
voer ons de stilte binnen
waarin uw woorden
voor ons opengaan.
Schenk ons in Jezus,
uw Rechtvaardige,
het licht waarin mensen elkaar vinden
om als broeders en zusters
met elkaar te leven,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Profeten
Amos 8:4-7
Antwoordpsalm Psalm 138
Evangelie
Lucas 16:1-[8] 17
Slotgebed
Gij in wiens Naam
wij onze kracht vinden,
herschep ons allen
naar het beeld van Jezus,
de nieuwe Adam,
opdat wij uw aarde
dienen en bewaren
in trouw die recht doet,
in liefde die gemeenschap sticht,
deze dag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd
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