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Zondag 28 september 2014 

“gaan we in ballingschap wel of niet aan 

het werk in de wijngaard” 

 
De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 

oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden op mijn 

geweten, ik zou mij met een hart vol berouw gaan werpen in 

Jezus' armen. Ik weet hoeveel Hij houdt van de verloren zoon 

die terugkomt." 
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Opening en Welkom 

V. God, kom mij ter 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 

 

GvL 538 Vernieuw Gij mij 

 

Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven 

zijn. 

 
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. 
 

Ezechiël 18:25-28 

25 Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn 

onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die 

onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardige 

wegen? 26 Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer 

is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. 27 

Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij 

trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. 28 Als hij tot 

inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, 

zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. 
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Psalm 25 (gebeden als beurtpsalm) 

4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 

leer mij uw paden te gaan. 

 

5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 

want u bent de God die mij redt, 

op u blijf ik hopen, elke dag weer. 

 

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 

aan uw liefde door de eeuwen heen. 

 

7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 

maar denk met liefde aan mij 

en laat uw goedheid spreken, HEER. 

 

8 Goed en rechtvaardig is de HEER: 

hij wijst zondaars de weg, 

 

9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, 

hij leert hun zijn paden te gaan. 

 

10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 

voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 

 

11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, 

omwille van uw naam. 

 

12 Aan wie in ontzag voor hem leven, 

leert de HEER de rechte weg te kiezen. 
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13 Hun leven verloopt in voorspoed 

en hun kinderen zullen het land bezitten. 

 

14 De HEER is een vriend van wie hem vrezen, 

hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 

 

Matteüs 21:28-32 

28 Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij 

zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het 

werk.” 29 De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later 

bedacht hij zich en ging alsnog. 30 Tegen de ander zei de man 

precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 

31 Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze 

zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de 

tollenaars en de hoeren zijn u vóór bij het binnengaan van het 

koninkrijk van God. 32 Want Johannes koos de weg van de 

gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, 

de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u 

niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 
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Gezamenlijke meditatie over Ezechiël als pastor/profeet voor 

de joden die in 597 als ballingen naar Babylon gevoerd waren. 

Na een aantal jaren voelen ze zich alleen en in de steek gelaten. 

Ezechiël wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheid voor 

elkaar, ook in ballingschap, ook nu ze zelf geen tempel hebben. 

 
Gij die geroepen hebt licht.  
(We ontsteken licht in de hoop en het geloof dat God licht is 
voor alle mensen, voor hen die ons lief zijn, maar ook voor hen 
die in Nederland in ballingschap leven en terugverlangen naar 
de grond waar ze geboren zijn net als de mensen in Babylon.) 
 
GvL 448 Groter dan ons hart 
 
Voorbeden 
God, Vader van alle mensen, 
Uw zorg gaat uit naar iedereen. 
Laat ons naar Jezus voorbeeld 
elke dag opnieuw begaan zijn met elkaar, 
vooral met allen wier bestaan 
door ziekte en lijden zo getekend is 
dat zij zonder de uitgestoken hand van medemensen 
niet meer verder kunnen in hun leven. 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
God, leer ons aandacht hebben voor wat in mensen omgaat 
aan verdriet en angst, aan eenzaamheid en onvermogen. 
Leer ons luisteren naar hun vragen en verwachtingen 
en help ons teder en helend omgaan 
met hun gekwetst en broos bestaan. 
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Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
God, leg woorden in onze mond die mensen bemoedigen. 
Mag onze zorgzame liefde hun draagkracht vergroten 
en hun geloof in het leven versterken, opdat wij door onze 
nabijheid en solidariteit een zegen zijn voor elkaar 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Bidden wij in stilte voor onze eigen intenties 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Het nieuwe gemeenschappelijke Onze Vader van Nederland 
en België.  
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Vredegroet 
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Slotgebed  
Samen. Kom, Heilige Geest, en maak ons vol van Uw licht,  
dat door alle onmacht heen de arme kan verlichten,  
de onderdrukte bevrijden, en de lijdende verkwikken.  
Beziel met Uw adem en roep tot leven wat in ons is verkild, 
verdord of afgeweken.  
Richt ons hart op het leven van de mensen en niet op hun 
dood.  
Verwarm ons met het vuur waarmee Gij bezielt.  
Wees een storm die wakker schudt.  
Wees de stilte van ons hart die een gebed wordt.  
Stort Uw gaven uit in het hart van de mensen,  
om met een nieuw hart te verstaan,  
en te zien met nieuwe ogen,  
dat Gij met ons zijt tot het einde der dagen. Amen 
 
GvL 570 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Zegenbede van St. Thérèse van Lisieux 
Mag er vandaag vrede in je zijn. 
Mag je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou 
moeten zijn. 
Mag je nooit de oneindige kracht vergeten die uit vertrouwen 
is geboren.  
Mag je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen 
en de liefde doorgeven die je hebt gekregen. 
Mag je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God 
bent.  
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren 
En je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te 
danken en lief te hebben. 
In de † Naam van de Vader en de Zoon en de Geest. Amen 
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