Viering voor 3 oktober 2021
27e zondag doorheen het jaar B

Met dank aan Leo Pelgrims
Sint-Pieterparochie, Puurs

Openingslied

Zomaar een dak (ZJ 735)

Begroeting en kruisteken
V.

Beste medegelovigen, van harte welkom in deze viering
waarin God ons oproept tot verbondenheid en respect voor elkaar.
We mogen ons hier verbonden weten met elkaar
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

A.

Amen.

V.

Vandaag is het de eerste zondag in de missiemaand.
Laten wij vooral niet bang zijn om te getuigen van ons geloof…

Inleiding
L.

De mens is niet alleen gemaakt om records te breken en te heersen
over de natuur. In de eerste plaats zijn wij er om lief te hebben.
Zo zijn man en vrouw geroepen om weg te gaan uit hun eigen familie,
om samen een thuis te maken en in groeiende eenheid en trouw elkaar
lief te hebben. Gehuwden weten wel dat dit een opgave is die een
leven lang duurt. Je bent er nooit mee klaar en de onverbreekbare
trouw die gehuwde mensen elkaar beloofd hebben, blijft altijd een
geschenk. Een geschenk dat man en vrouw elkaar aanbieden en een
geschenk dat zij in dankbaarheid aanvaarden uit Gods hand en uit de
kracht van hun verbondenheid in de Heer…
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Gebed om ontferming
V.

Omdat wij ons, zonder veel nadenken, al te gemakkelijk laten
meedrijven met al wat liefde en trouw belachelijk maakt,
vragen wij om vergeving.

L.

We leven vaak naast elkaar
met onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar.
Heer, ontferm U…

A.

Heer, ontferm U over ons.

L.

We zijn soms onbereikbaar als iemand ons nodig heeft.
Christus, ontferm U…

A.

Christus, ontferm U over ons.

L.

We hebben het altijd zo druk, lopen elkaar onverschillig voorbij.
Heer, ontferm U…

A.

Heer, ontferm U over ons.

V.

Laten we elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons bij de hand nemen,
ons in zijn liefde opnemen en ons begeleiden tot in het eeuwig leven.

A.

Amen.

Gloria
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Openingsgebed
V.

God, wij danken u voor de mensen
met wie wij onze zorg en onze vreugde mogen delen.
Wij danken U omdat Gij ons uw liefde kenbaar maakt
in mensen die van mekaar houden.
Wij hopen en bidden dat onze zorg voor elkaar mag toenemen
en dat wij bereikbaar blijven voor ieder die ons nodig heeft,
dichtbij en veraf,
en dit vandaag, morgen en elke dag opnieuw.

A.

Amen.

Eerste lezing

Genesis 2, 18-24

V.

In de eerste lezing horen we dat God zelf man en vrouw voor elkaar
geschapen heeft.

L.

Eerste lezing uit het boek Genesis.
God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal
iemand maken die bij hem past. Toen maakte Hij alle wilde en tamme
dieren en alle vogels. Hij maakte ze van aarde. Hij bracht de dieren naar
de mens, want de mens moest ze een naam geven. Dan zou elk dier
voortaan zo heten als de mens het noemde. De mens gaf elk dier een
naam. Maar hij vond geen enkel dier dat goed bij hem paste.
Toen zorgde God, de Heer, ervoor dat de mens in een diepe slaap viel.
En terwijl de mens sliep, haalde God één van zijn ribben weg. De plaats
waar de rib gezeten had, maakte Hij weer dicht. Van die rib maakte
God, de Heer, een vrouw. Toen bracht God de vrouw naar de mens. De
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mens riep: ‘Eindelijk een mens, net als ik! Ze is mijn eigen vlees en
bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. Ik noem maar ‘vrouw’.’
Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat
met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één.

Antwoordpsalm Psalm 128
Tweede lezing

Hebreeën 2,9-11

V.

In de tweede lezing zegt de apostel Paulus ons dat Jezus eerst mens
moest worden om later de bemiddelaar van mensen te kunnen zijn.

L.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën.
We zien wat er met Jezus gebeurd is. God heeft Hem voor een korte tijd
minder belangrijk gemaakt dan de engelen. Jezus was toen een mens,
en Hij heeft moeten lijden en sterven. Maar juist daarom heeft God
Hem alle eer gegeven in de hemel.
Gods Zoon heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Zo laat God zien
hoe goed Hij voor ons is. Omdat Jezus zijn lijden tot het einde toe heeft
volgehouden, heeft God Hem alle eer gegeven in de hemel. Zo is Hij de
redder van veel mensen geworden. Zo moest het gebeuren. Zo wilde
God, die alles gemaakt heeft, de mensen redden.
Net als Jezus zijn wij kinderen van God, de Vader. Want in de heilige
boeken heeft Jezus zelf gezegd dat wij zijn broers en zussen zijn.
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Acclamatie

Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven (ZJ 4h)

Evangelie

Marcus 10, 2-16

V.

In het evangelie wijst Jezus ons op de onverbreekbaarheid van het
huwelijk.

V.

De Heer zal bij u zijn.

A.

De Heer zal u bewaren.

V.

Wij lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus,
volgens Marcus.

A.

Lof zij U, Christus.

V.

Er kwamen farizeeën naar Jezus toe. Ze vroegen: ‘Mag een man
scheiden van zijn vrouw?’ Ze hoopten dat Jezus iets verkeerds zou
zeggen.
Maar Jezus vroeg: ‘Wat staat daarover in de wet van Mozes?’
Zij zeiden: ‘Volgens de wet mag een man scheiden van zijn vrouw. Hij
moet haar dan een scheidingsbrief meegeven.’
Jezus zei tegen hen: ‘Die regel is gemaakt voor mensen zoals jullie, die
niet om elkaar geven. Maar al bij de schepping maakte God een man en
een vrouw. Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft.
Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één. Ze zijn
niet langer twee, maar ze zijn samen één geheel. En wat God bij elkaar
brengt, mag een mens niet scheiden.’
Toen ze weer thuis waren, vroegen de leerlingen aan Jezus wat Hij
precies bedoelde. Jezus zei: ‘Als een gescheiden man met een andere
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vrouw trouwt, dan gaat hij vreemd. En als een gescheiden vrouw met
een andere man trouwt, dan gaat ook zij vreemd.’
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat
Hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen
tegen.
Toen Jezus dat zag, werd Hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij Me
komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor
hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods
nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet
binnenkomen.’
Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op
hen en zegende hen.

Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
V.

Laten wij met het hart van een kind tot bij God gaan
en tegenover Hem uitspreken wat er in ons leeft aan vreugde en verdriet.

L.

Laten wij bidden voor allen die leiding geven aan Kerk en maatschappij:
dat zij trouw zijn aan uw Woord en trouw aan hun roeping;
dat zij begaan zijn met diegenen zonder stem en zonder macht;
dat zij in hun handelen navolgers zijn van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

Viering voor 3 oktober 2021
27e zondag doorheen het jaar B

6

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L.

Laten wij bidden voor allen die een duurzame relatie zijn aangegaan:
dat zij trouw zijn aan hun roeping;
dat zij uit zijn op het welzijn van de ander en hem of haar ruimte geven;
dat zij in hun liefde en genegenheid navolgers zijn van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L.

Bidden wij voor onze kinderen en voor alle kinderen op deze aarde:
dat zij mogen opgroeien in een wereld zonder dwang of geweld;
dat zij onbekommerd mogen genieten van hun jeugd
en door ons liefdevol omarmd en gezegend worden
zoals door Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L.

Bidden wij voor onze zusters en broeders overal ter wereld:
dat zij mogen leven en werken
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

V.

Zegen ons, God, met zorg en aandacht voor elkaar.
Sterk ons in de overtuiging dat alleen liefde
mensen tot voltooiing brengt.

A.

Amen.
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Bereiding van de gaven
Lied bij de bereiding van de gaven
Mijn vrienden zijt Gij, zegt de Heer (ZJ 460)
Gebed over de gaven
V.

Heer, laat het brood en de wijn die we U vandaag aanbieden,
het brood van uw goedheid en de wijn van uw vreugde worden.
Laat ze nooit ontbreken op onze tafel.
Leer ons mild en dankbaar het brood van vrede en goedheid te breken
en te delen met medemensen,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

A.

Amen.

Eucharistisch gebed
Onze Vader
V.

God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen.
Laten wij bidden tot God, Schepper en Vader,
zoals Jezus het ons heeft geleerd.

A.

Onze Vader…
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Vredeswens
V.

In het kerkelijke en maatschappelijke leven
heersen niet altijd de ideale eenheid en verbondenheid.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus, altijd opnieuw hebt Gij ons vrede aangezegd.
Moge uw verlangen naar vrede in ons waarheid worden.
Mogen wij mensen worden die niet scheiding of splitsing,
maar verbinding hoogachten,
over alle grenzen heen en in gemeenschap met heel uw Volk.
De vrede van de Heer zij dan altijd met jullie…

A.

En met uw Geest.

V.

En geven we elkaar een teken van vrede en vriendschap…

Lam Gods
Communie
V.

Onze Heer, Jezus Christus, gaf ons brood
als teken van zijn liefde tot de dood.
Laten wij, naar zijn voorbeeld,
het brood van onze liefde delen met elkaar, ons leven lang.
Dit is het Lam Gods…

A.

Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
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Lied na de communie God die ons aan elkaar (ZJ 662)
Bezinning
L.

Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als je gelooft in de kracht van een uitgestoken hand,
als je gelooft dat anders-zijn een rijkdom is en geen gevaar,
als je gelooft dat wat mensen bijeen brengt
belangrijker is dan wat ze verdeelt:
dan komt er vrede…
Als je de ander bekijkt met een beetje liefde,
als je bereid bent de eerste stap te zetten
en niet te wachten op de ander,
als de blik uit een kinderoog je hart kan beroeren,
als je vreugde vindt in de vreugde van je buur:
dan komt er vrede…
Als je in een vreemdeling je broer ziet,
als je aandacht hebt voor mensen in de wereld,
als je gewoon uit liefde een beetje tijd kan geven,
als je met het gedeelde brood ook een stukje van je hart geeft,
als je gelooft dat vrede mogelijk is:
dan komt er vrede…
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Gebed na de communie
V.

God, rond deze tafel hebt Gij ons weer samengebracht
en hier mochten wij ervaren dat Gij niemand wilt verstoten.
Gij, die ons leven vernieuwt door de kracht van uw Geest,
schenk vrede en verbondenheid aan mensen en volkeren,
opdat de wereld goed wordt, zoals Gij haar hebt gewild,
vanaf het begin, nu en altijd, tot in eeuwigheid.

A.

Amen.

Slotlied

Wij danken U, o God (ZJ 665)

Zending en zegen
V.

Wij hebben hier verbondenheid met elkaar ervaren.
We zijn samen geweest in het huis van God.
Moge de goede ervaringen van deze samenkomst behouden blijven
en doorwerken in ons dagelijks leven.
Zegen ons daartoe God die is:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

A.

Amen.
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