Viering voor 10 oktober 2021
28e zondag doorheen het jaar B

Met dank aan Leo Pelgrims
Sint-Pieterparochie, Puurs

Openingslied Heer, laat mij voor uw altaar komen (ZJ 522)

Begroeting en kruisteken
P.

Van harte welkom, jullie allemaal
die hier zijn samengekomen als broers en zusters, zonder onderscheid,
in verbondenheid met onze broeders en zusters wereldwijd,
als kinderen van dezelfde liefhebbende God, die voor ons wil zijn:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

A.

Amen.

Inleiding
L.

Elke mens heeft momenten dat hij of zij keuzes moet maken die
bepalend zijn voor de rest van zijn of haar leven.
Vandaag horen we verhalen over twee mensen die voor een dergelijke
keuze staan: koning Salomo kiest weloverwogen voor wat zijn hart hem
ingeeft, maar de jongeling uit het evangelie durft de consequenties van
zijn keuze niet aan.
Ook vandaag worden mensen wereldwijd voor de keuze gesteld: willen
zij zichzelf verrijken, of hebben zij ook oog voor het welzijn van hun
medemensen?
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Gebed om ontferming
V.

Wij gebruiken graag mooie woorden over geluk en zaligheid,
maar zitten te veel gebonden aan de verlangens van het moment.

L.

Heer, wij vragen U om vergeving
omdat wij ons te veel vastklampen aan schijnzekerheden.
Heer, ontferm U…

A.

Heer, ontferm U over ons.

L.

Christus, wij vragen U om vergeving
omdat we elkaar te veel beoordelen op grond van uiterlijke kenmerken.
Christus, ontferm U…

A.

Christus, ontferm U over ons.

L.

Heer, wij vragen U om vergeving
omdat wij elkaar zo weinig bemoedigen
op onze weg naar wat echt waardevol is.
Heer, ontferm U…

A.

Heer, ontferm U over ons.

V.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A.

Amen.

Gloria
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Openingsgebed
V.

Heer, onze God, leer ons afstand nemen van macht en bezit.
Verhelder onze blik, zodat wij mogen zien waar het echt op aankomt:
durven delen met elkaar en met alle mensen wereldwijd.
Alleen dan zullen wij proeven van de ware vrijheid,
van de rijkdom die Gij ons belooft.
Schenk ons kracht om zonder angst uw Weg te gaan, elke dag opnieuw.

A.

Amen.

Eerste lezing

Wijsheid 7, 7-11

V.

Wijsheid is belangrijker dan goud en zilver zegt ons de eerste lezing.

L.

Eerste lezing uit het boek Wijsheid.
Ik heb derhalve gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
Geen onbetaalbare steen
stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
En tegelijk met haar
vielen mij alle goede dingen ten deel
en onmetelijke rijkdom lag in haar handen.
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Antwoordpsalm Psalm 90
Tweede lezing

Hebreeën 4, 12-13

V.

In de tweede lezing zegt de apostel Paulus dat het woord van God
levend en krachtig is.

L.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën.
De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in
ons hart, nog dieper dan een scherp zwaard. Want God weet wat ons
vanbinnen bezighoudt. En Hij beoordeelt onze gedachten en
verlangens. God ziet iedereen. Niets en niemand blijft voor Hem
verborgen. Vergeet dat niet, want Hij zal over ons rechtspreken.

Acclamatie

Uw Woord is een lamp (ZJ 4g)

Evangelie

Marcus 10,17-30

V.

In het evangelie horen we dat de rijke jongeling niet bij machte is om
Jezus te volgen.

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.
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A.

Lof zij U, Christus.

V.

Toen ze verdergingen, kwam er iemand op Jezus af. Hij knielde voor
Jezus en vroeg: ‘Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?’
Jezus zei tegen hem: ‘Je noemt mij goed, maar waarom? Alleen God is
goed, verder niemand. En je weet toch welke regels er in de wet staan?
Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag niet
stelen. Je mag niet liegen. En je moet eerlijk zijn en respect hebben
voor je vader en je moeder.’
Toen zei die man: ‘Meester, ik houd me aan al die regels. Al mijn hele
leven.’
Jezus keek vol liefde naar de man. Hij zei: ‘Er is nog één ding dat je moet
doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de
armen. Dan ligt er in de hemel een grote beloning voor je klaar. Als je
alles weggegeven hebt, kun je terugkomen en met Mij meegaan.’
Toen de man dat hoorde, werd hij somber. Hij liep teleurgesteld weg.
Want hij was erg rijk.
Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: ‘Het is erg moeilijk voor rijke
mensen om in Gods nieuwe wereld te komen.’ De leerlingen schrokken
van die woorden.
Maar Jezus herhaalde het nog een keer: ‘Vrienden,’ zei hij, ‘het is erg
moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Denk je dat rijke mensen
in Gods nieuwe wereld kunnen komen? Je zult nog eerder een kameel
door het oog van een naald zien gaan!’
Nu schrokken de leerlingen nog veel meer. Ze zeiden tegen elkaar:
‘Maar wie kan er dan nog gered worden?’
Jezus keek hen aan en zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand
gered worden. Maar het hangt van God af. En voor God is alles
mogelijk.’
Toen vroeg Petrus: ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles
achtergelaten om met U mee te gaan.’
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Jezus zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor Mij en voor
het Goede Nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers
en je zussen, je ouders en je kinderen, je huis en je land. Maar je krijgt
er honderd keer zoveel voor terug: broers en zussen, ouders en
kinderen, huizen en land. Je zult het heel moeilijk hebben. Maar als
Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven.’

Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
V.

Vader, dit zijn onze gebeden.
Aanvaard ze in uw goedheid en geef ons het vertrouwen
dat Gij naar ons luistert en ons helpt bij alles wat voor anderen doen.

L.

Bidden we om wijsheid.
Dat wij de grenzen van ons bestaan onder ogen durven zien
en dat wij eruit leren dat bezit niet leidt tot het ware en volle leven.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L.

Bidden wij om sterkte,
om te werken aan een wereld van liefde, rechtvaardigheid en vrede.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
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L.

Bidden wij om moed,
zodat wij ons niet vastklampen aan veilige posities,
zodat wij durven ingaan op de noden en vragen uit onze omgeving
en uit de wijde wereld,
en deze durven erkennen als Gods stem in ons leven.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L.

Bidden wij om vrede in onze wereld.
Dat er niet langer mensenlevens geofferd worden
in de machtsstrijd om het eigen gelijk.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

L.

Bidden we voor onszelf.
Dat we wakkere christenen blijven die protesteren
als individuen of hele bevolkingsgroepen dreigen te worden versmacht
door het spel van de macht.
Laten wij bidden…

A.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

V.

Heer, geef dat wij een stukje materiële zekerheid kunnen loslaten
om de wijsheid van uw Zoon in ons op te nemen.

A.

Amen.

Bereiding van de gaven
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Lied bij de bereiding van de gaven God is de herder (ZJ 713)

Gebed over de gaven
V.

Heer, onze God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
die zijn leven heeft gegeven om ons te verlossen
van alles wat ons van U en van elkaar verwijderd houdt.
Geef God, dat deze tekenen van brood en wijn
ons helpen los te komen uit de gesloten cirkel van hebben en houden,
zodat wij deel kunnen hebben aan uw wereld, nu en tot in eeuwigheid.

A.

Amen.

Eucharistisch gebed
Onze Vader
V.

“Ga verkopen wat ge hebt en geef het aan de armen.
Kom dan terug om Mij te volgen.”
Om aan die oproep gehoor te geven
kunnen we een steuntje best gebruiken.
Bidden we daarom tot de Vader, zoals Jezus zelf ooit heeft gebeden…

A.

Onze Vader…
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Vredeswens
V.

Moedig ons aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten,
zodat we zonder angst en zonder dreiging
kunnen bouwen aan uw droom van vrede.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

A.

En met uw Geest.

V.

En geven wij elkaar ook een eenvoudig teken van vrede.

Lam Gods
Communie
V.

Dit eenvoudig stukje brood is veel meer dan wat graan.
Deze beker is veel meer dan wat sap van druiven.
Want dit brood en deze wijn zitten vol rijkdom,
de rijkdom van God die ons liefheeft en zich aan ons geeft.
Dit is het Lam Gods…

A.

Heer, ik ben niet waardig tot Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Lied na de communie God die leven hebt gegeven (ZJ 569)
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Bezinning
L.

Ons leven wordt beheerst door allerlei bekoringen.
Je bent pas iemand als je geld genoeg hebt,
als je jong bent en krachtig,
als je een hoge post bekleedt,
als je hebt wat je hartje begeert.
Toch blijven al die wensen voor de meesten van ons onbereikbaar.
We moeten leren leven met beperkingen,
er blijft zoveel te wensen over.
Alles wat we hebben is betrekkelijk,
het geluk erom is kortstondig, van voorbijgaande aard.
Rijk ben je pas als je echt mens bent:
een mens met een wijs en goed hart,
met een mild oordeel en vergevensgezind,
iemand die graag gezien wordt
om zijn hartelijke belangstelling voor het wel en wee van anderen.
Rijk ben je, als je durft te delen van je geld en van je liefde,
als je een goede gezondheid geniet en anderen goed gezind bent.
Rijk ben je, als je bemind wordt en mag delen in andermans hartelijkheid.
Je bent pas echt rijk als je een mens bent naar Gods hart,
als je weet dat Hij jou liefdevol aankijkt,
omdat je meebouwt aan zijn Rijk op aarde,
een plek waar het goed is om te leven voor iedereen.
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Gebed na de communie
V.

God van liefde, Gij neemt geen vrede met een wereld
waarin nood en rijkdom naast elkaar bestaan.
Gij wilt dat alles anders wordt en dat ook wij ons omkeren,
weg van macht en hebzucht.
Maak uw kijk tot de onze.
Sterk onze handen en voeten zodat wij uw Boodschap uitdragen,
vandaag en alle dagen van ons leven.

A.

Amen.

Slotlied

Gij zijt een bron (ZJ 507)

Zending en zegen
V.

Jezus’ radicale oproep in het evangelie tot de rijke man
is ook een uitnodiging aan elk van ons,
om wat we hebben aan talenten en mogelijkheden,
te delen met anderen.
Moge God ons de kracht geven om elke dag te delen
en het beste van onszelf te geven.
Daartoe wil Hij ons zegenen:
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

A.

Amen.
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