
22 oktober 2017 
Negenentwintigste zondag door het jaar  

 
 
 
 

 
Paradijs, Lucas Cranach 1530 

 

‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef 
aan God wat God toebehoort.’ 
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Opening en Welkom 
 
Zang: Gezegend zijt Gij, GvL 604, blz. 689 
 
V. God, kom mij te hulp,  
A. Heer haast U mij te helpen. 
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A. Zoals het was in het begin en altijd tot in de eeuwen der  
 eeuwen. Amen 
 
Openingsgebed(samen) 
God en Vader,  
help ons om uw bedoelingen 
met deze wereld te begrijpen. 
En zeg ons wat U van ons verwacht 
om die wereld om te vormen 
tot een wereld naar uw hart. 
Help ons om U met een oprecht hart te dienen 
ten behoeve van alle mensen,  
geschapen naar uw beeld. 
Moge wij met U,  
bevrijd en bevrijdend, onderweg zijn,  
alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn.  
Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en die we 
nog altijd missen. Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van 
ons geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 
blijven 
 
Korte stilte 
 
Muziek van Eyck 
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Gebed bij het openen van de Schrift (Samen) 
Goede God, Gij zaait Uw woord 
in onze wereld en zoekt daar goede grond voor, 
zodat Uw waarheid er ontkiemen kan. 
Maak ons voor Uw woord ontvankelijk 
zodat wij verstaan 
wat U van ons wilt. Amen 
 
Eerste lezing uit Jesaja 45,1.4-6; 
 
Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, 
die hij bij de rechterhand neemt, 
aan wie hij volken onderwerpt, 
voor wie hij koningen ontwapent, 
voor wie hij deuren opent – 
geen poort blijft gesloten. 
Omwille van mijn dienaar Jakob, 
van Israël, dat ik heb uitgekozen, 
heb ik je bij je naam geroepen 
en je met een erenaam getooid, 
ofschoon je me niet kende. 
Ik ben de HEER, er is geen ander, 
buiten mij is er geen god. 
Ik heb je omgord met wapens, 
ofschoon je me niet kende. 
Zo zal iedereen, van oost tot west, 
weten dat er niets is buiten mij. 
Ik ben de HEER, er is geen ander 
 
Zang: Psalm 96, GvL blz. 154 (https://youtu.be/je7ixOWvEzw) 
 
Evangelie volgens Matteus 22, 15-21 
 
Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze 
hem met een uitspraak in de val konden lokken.  
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Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal 
Herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u 
oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg 
van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, 
u kijkt immers niemand naar de ogen.  
Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te 
betalen of niet?’  
Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op 
de proef, huichelaars?  
Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan.  
Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het 
opschrift?’  
Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef 
dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God 
toebehoort.’ 
 
Overweging 
 
Ubi Caritas Ola Gjeilo  
(https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU) 
 
Ubi caritas et amor,  
Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi 
amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
 
Timeamus, et amemus Deum 
vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 

Waar vriendschap heerst en 
liefde, daar is God. 
Christus' liefde heeft ons tot 
eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in 
Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de 
God die leeft. 
En van harte goed zijn met elkaar. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU
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Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God 
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
bron van leven,  
Vader voor altijd. 
 
Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:  
vrede op aarde, ‘ 
levenskansen voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus,  
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen. 
 
Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,  
die de macht van het kwaad heeft gebroken,  
die gestorven is maar ook verrezen,  
die leeft in ons midden,  
die ons voorgaat op de weg van alledag. 
 
Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof, 
in een Kerk die het evangelie beleeft. 
 
Ik geloof dat wij met vallen en opstaan 
maar gedragen door de Geest van God, 
toekomst zullen vinden 
en leven in overvloed. Amen. 
 
Voorbeden 
Wat was in het begin 
is beeld van wat worden moet 
naar Gods bedoeling. 
 
– Gij hebt in het begin 
het licht en de duisternis gescheiden, 
de zee en het land, 
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en alles zijn plaats aangewezen. 
Wij bidden U om wijsheid. 
Dat wij orde scheppen in onze dagen 
en dat alles wat nog zoekend en vormloos is 
zijn vorm en plaats mag vinden. 
 

 
 
– Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld. 
Geef dat wij U herkennen 
ook in wat onooglijk of geschonden is, 
en dat wij al wat vervallen is 
herstellen door de scheppende volheid van onze liefde. 
 
Kyrie eleison 
 
– Gij hebt de aarde aan de mensen toevertrouwd. 
Laten wij aan de aarde geven wat haar toekomt: 
onze zorg en onze liefde. 
Laten wij U geven wat U toekomt: 
aanbidding en hulde. 
 
Kyrie eleison 
 
Leggen wij de intenties van deze viering aan God voor….. 
 
Kyrie eleison 
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God, 
die op de zevende dag uw werk voltooid hebt en goed bevonden, 
breng tot voltooiing 
wat wij aanvangen onder uw zegen. Amen. 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
Jezus vroeg ons om samen eensgezind te bidden. 
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,  
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid 
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst 
als kinderen van diezelfde Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredegroet 
Als je op weg gaat, 
heb dan oog voor wie klein is, 
verloren en gebroken. 
Loop op het ritme van de traagste, 
draag wie moe is, 
troost wie bedroefd is, 
groet wie eenzaam is. 
Wens ieder die je ontmoet vrede toe 
en maak vrede in je eigen hart, 
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zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten 
en de vrede van Jezus zal met je zijn. 
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar. 
 
Zang: Gij zijt een mensenzoon, GvL 449, blz.469 
 
Mededelingen 
 
Slotgebed (samen) 
God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis,  
allen uw kinderen,  
allen even waardevol, U even lief. 
Dankzij uw Zoon weten wij dat Gij ons liefhebt 
als een vader en een moeder hun kinderen liefhebben,  
en dat wij derhalve één grote mensenfamilie vormen,  
die als zussen en broers  
voor elkaars welzijn medeverantwoordelijk zijn. 
Laat ons dat ook beleven in de realiteit van elke dag, 
vandaag en morgen, en elke dag 
tot uw droom werkelijkheid is. Amen. 
 
Zegenbede  
Moge het geloof waarin we staan 
hoorbaar worden in ons spreken. 
Moge de hoop die leeft in ons hart 
zichtbaar worden op onze gezichten. 
Moge de liefde die ons bezielt 
tastbaar worden in ons handelen. 
Daartoe zegene ons de barmhartige God, 
† de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen 
 
Zang: Wie als een god wil leven, GvL 546 blz. 607 
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Met gepaste munt 
 
Niet het beeld van de keizer, 
het beeld van macht en 
onderdrukking, 
maakt mensen gelukkig. 
Het is het beeld van bezitten, 
van eigen winst eerst. 
Daartegenover staat het beeld 
van God. 
Deze is niet afgebeeld op een 
munt. 
Want God heeft geen gezicht. 
Van Hem geen verstarde 
expressie, 
niet eens en voorgoed dezelfde. 
Zijn beeld is telkens nieuw, 
omdat wij zijn beeld zijn. 
Zo heeft Hij ons geschapen: 
als een afspiegeling van Hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar goedheid en liefde 
in ons aan het licht komen, 
daar wordt Hij zichtbaar. 
Als wij aan de kant staan 
van macht en onvrede, 
dan is God onzichtbaar. 
Hij krijgt een gezicht 
in mensen die geschonden 
en lijdend door het leven gaan. 
 
Met gepaste munt betalen 
is voor ons: kiezen voor 
de kleine en weerloze mens; 
is kiezen voor liefde en recht. 
Dat is onze missie, 
dichtbij en veraf. 
 
Wim Holterman osfs 
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