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Eucharistieviering van 8-9 oktober 2022 – 28ste zondag door het jaar C
------------------------------------------------------------------------------------------Begroeting:
P.

Dankend en gedenkend willen we leven van woord en brood
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Inleiding:
L. In de lezingen van vandaag springen twee figuren eruit:
Naäman, de Syriër, en een Samaritaan, één van de tien melaatsen.
Beiden zijn ze ziek, beiden worden genezen.
Voorbij hun genezing zien ze de diepte van de persoon die hen genezen
heeft: Elisa en Jezus.
Mensen die helen worden voor hen openbaring van Gods nabijheid.
Typisch dat twee vreemdelingen model staan voor waarachtig geloven.
Met open ogen mogen we in het leven staan om flitsen van Gods
aanwezigheid te zien overal waar mensen ‘heel’ worden.
In de missiemaand getuigen we vandaag over de hoop. Wat er ook
gebeurt, God houdt van ons, en daarom mogen we hopen op een mooie
toekomst.
Vergevingsmoment

P.

Omdat we onvoldoende getuigen zijn van deze hoop, bidden we om
vergeving…

L.

De mentaliteit van deze tijd, van ieder voor zich en God voor ons allen,
maakt ons soms tot ondankbare mensen.
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.
De mentaliteit van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en
houden in plaats van hun de rustige weg te tonen van breken en delen.
Ook wij laten ons daarin vaak meeslepen.
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons.
De mentaliteit van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is
en dus zo productief mogelijk moet besteed worden.
Zo komt het dat het plaatsje voor U, God, vaak heel erg klein is.
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.
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P.

Barmhartige God, vergeef ons onze tekortkomingen en leer ons ons te blijven
verwonderen over al het goede dat ons overkomt en laat ons er dankbaar voor
zijn. Amen.

Eer aan God…
Openingsgebed:
P.

Heer, onze God, als levend teken van uw goedheid gaat uw Zoon
zonder onderscheid weldoende rond voor alle zieken en voor alle gezonden.
Wij bidden U:
maak ons erkentelijk voor alle goede gaven en lieve medemensen
die wij zo vaak in het leven mogen ervaren.
Dit vragen wij U door Jezus die ons verlossing brengt. Amen.

Lezingen:
P.

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie
worden mensen met een huidziekte genezen.
De klemtoon ligt op de reactie van die mensen.
De Syriër Naäman bekeert zich tot de God van Israël.
Eén van de tien melaatsen uit het evangelie,
een Samaritaan nog wel, wordt volgeling van Jezus.
In de tweede lezing geeft Paulus ons de kern van zijn geestelijk testament.
Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Koningen 5,14-17)
Uit het boek der koningen
Tweede lezing (2 Timoteüs 2,8-13)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs
Evangelie (Lucas 17,11-19)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
Homilie
Geloofsbelijdenis:
Voorbede:
P.

Keren wij ons hart tot God, die geneest.

L.

Bidden wij voor de Kerk van Christus. Dat zij aandacht blijft hebben voor
mensen in nood: zieken en bejaarden, maar ook vluchtelingen en mensen
met een handicap. Laten wij bidden…
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L.

Bidden wij voor allen die op de zorg van anderen zijn aangewezen,
voor zieken en gehandicapten, voor opgroeiende kinderen en voor bejaarden.
Dat hun diepste vragen worden verstaan, hun rechten worden geëerbiedigd…
Laten we bidden…
Bidden wij voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.
Dat zij van hun beroep een roeping maken
en met hart en ziel het welzijn van hun patiënten behartigen.
Laten wij bidden…
Bidden wij ook voor onszelf.
Dat wij ons meer bewust worden van alles dat ons zomaar geschonken wordt
en dat wij de kunst van de verwondering en dankbaarheid
wat meer zouden ontwikkelen. Laten we beseffen dat God van ons houdt en
zo mogen blijven hopen op een betere toekomst voor iedereen op deze aarde.
Laten wij bidden…

P.

God, blijf ons nabij en zegen ons met kracht, opdat wij genezen worden
van alles wat afstand schept tussen mensen en ons weg houdt van U. Amen.

Offerande:
Gebed over de gaven:
P.

God, Gij leert ons uw weg te gaan van inkeer naar inzet,
van verlangen naar daad, van uitsluiting naar solidariteit,
van ik naar wij.
Wees Gij nu voor ons brood en wijn,
wees onze kracht om mens te zijn voor anderen,
vooral voor de zwakkeren in ons midden. Amen.

De Heer zal bij U zijn…
Verheft uw hart…
Brengen wij dank aan de Heer onze God

De Heer zal u bewaren.
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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P.

Heer onze God, schepper van hemel en aarde,
wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag, voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij, ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens, Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank, aanbidden U en zingen U toe vol
vreugde…

Groot Dankgebed:
Onze Vader
P.

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft”.
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons Vader wil zijn
Onze Vader,….

Vredeswens:
P.

Jezus, Gij hebt gezegd tot de genezen Samaritaan:
“Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.”
Gij zegt dat ook vandaag tegen ons.
Schenk ons zo’n groot vertrouwen dat redding brengt.
Doe ons oog hebben voor wie gekwetst en gebroken is.
Zo willen wij onder de mensen uw vrede uitdragen.
Die vredesboodschap van Jezus, zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie:

P.

Groots is onze God die met zulke kleine tekenen als dit brood
generaties mensen weet te bezielen tot breken en delen,
tot het uitdragen van zijn genezende kracht onder de mensen.
Dit is het Lam Gods…
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Bezinning
L..

Alle tien hadden ze gemerkt dat aan hen een wonder was geschiedt.
Slechts één van de tien had begrepen door wie dit wonder was geschied,
en keerde dankend terug.
Er gebeuren zoveel wonderen, grote, kleine, elke dag opnieuw,
aan mij, rond mij.
Meestal zie ik ze niet; ziet niemand ze.
Doodzonde is het dat wonderen groot en klein ongezien voorbijgaan.
Geef me open zintuigen, Heer, en een open hart vooral
om in het gebeuren van elke dag uw wonderhand te zien.
Leer me dankbaar door het leven gaan vanaf nu, vandaag,
tot op mijn laatste dag.

Slotgebed:
P.

Heer, onze God, zo vaak komen wij naar U met onze vragen en noden,
zo vaak branden wij kaarsjes om een gunst te bekomen,
zo vaak maakt uw antwoord ons gelukkig.
Maar al te vaak vergeten wij om terug te komen om U te danken.
Moge de evangelielezing van vandaag ons eraan herinneren
dat ‘danken’ minstens zo belangrijk is als ‘vragen’. Amen.

Zending en zegen:
P.

Tot ieder van ons wordt vandaag gezegd:
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”
Onze God wil ons vertrouwen van harte zegenen en met ons meegaan
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

