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Geloofsgemeenschap 

St. Johannes de Doper Geboorte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen wrange vruchten 

 
Hij zal de wijngaard 

aan andere wijnbouwers verpachten, 

die hem de opbrengst op vastgestelde tijd 

zullen afdragen. 

Matteüs 21, 41b 
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Eucharistieviering 
27ste zondag door het (jaar A)           zondag 4 oktober 2020 

 

Openingslied  De dag gaat open              tekst GvL.584   
 

Stilte 

 

Schuldbelijdenis 
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord 

en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote 

schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, 

en u , broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

Gebed om ontferming     Kyrie eleison  

 

Lofzang                            Gloria in excelsis Deo 
 

Gebed 

Viering van het woord 
  

Eerste Lezing Jesaja 5,  1 – 7 

Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn 

wijngaard die lag op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om en maakte 

hem vrij van stenen, hij plantte er uitgelezen wingerden; in het midden 

bouwde hij een toren en hij kapte er een perskuip uit. Toen hoopte hij 

druiven te krijgen, maar de wijngaard gaf  enkel wilde vruchten. En nu, 

inwoners van Jeruzalem mannen van Juda, nu moet gij de rechters zijn over 

mij en mijn wijngaard! Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn 

wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? Ik had op druiven gehoopt! 

Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu vertellen wat ik ga 

doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaalgevreten 

kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Ik 

maak van hem een verwilderd stuk grond; hij wordt niet langer gesnoeid en 

met geen hak meer bewerkt; distels en dorens schieten er op, en aan de 
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wolken verbied ik hun regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de 

Heer der hemelse machten is het huis Israël. Zijn bevoorrechte planten zijn 

de mensen van Juda. Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht, Hij zag 

geen betrachting van recht, maar verkrachting van recht 

 

Tussenzang  Psalm 80  Gebeden 

 

1 Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, 

   volken verdreven om hem te planten. 

   Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, 

   tot de rivieren zijn loten. 

A.De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 

   

2 Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest, 

   zodat wie langskomt, kan plukken? 

   De wilde zwijnen woelen hem om, 

   het vee van  het veld graast hem af. 

A.De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 

 

3 God van de heerscharen, keer toch terug, 

   zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 

   Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 

   het stekje dat Gij hebt gekweekt.  

A.De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 

 

4 Nooit meer zullen wij U verlaten: 

   bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 

   God van de heerscharen, richt ons weer op: 

   lach ons weer toe en wij zullen gered zijn 

A.De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 

 

Tweede Lezing    Filippenzen  4,  6 – 9 
 

Broeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend  worden 

in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle 

begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

Ten slotte, broeders en zusters, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al 

wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat 

deugd heet en lof verdient. 
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 En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt 

gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn 

 

Acclamatie            Halleluja ( koor)   GvL  249                            
 

Gebeden. 

Ik heb u uitgekozen uit de wereld,  

om op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, 

die blijvend mogen zijn, zegt de Heer. 

 

Evangelielezing  Matteüs  21,  33 – 43 
 

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Luister 

naar deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij 

zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een 

wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den 

vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de 

wijnbouwers  om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers 

grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de één, doodden de ander en 

stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; 

maar zij behandelden hen op de zelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon 

naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar 

toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; 

vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe eigenen. Ze grepen hem 

vast, wiepen hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van 

de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?’. Ze 

antwoordden Hem; ‘Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en 

zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst 

op de vastgestelde tijd zullen afdragen’. Toen sprak Jezus tot hen:  ‘Hebt gij nooit 

in de schrift gelezen: De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de 

hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in 

onze ogen. Daarom zeg Ik u: Het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven 

aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt’. 

 

Acclamatie    Halleluja   (koor)       GvL. 249 

 

Homilie 
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Geloofsbelijdenis                           Gebeden 

 

Ik geloof in God de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is  

gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag 

verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van 

God de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 

doden.  

Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieken kerk, de gemeenschap van de 

heiligen, de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het 

eeuwig leven. Amen 

 

Voorbede      Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.     Gebeden 

 

Viering van de Eucharistie 
Offerande: Collecte, klaarmaken van het altaar 

 

Offerande  Herr, deine Gúte reicht so weit E.B.Grell 

 

Heer, onze ogen zijn gericht op U, op U, die goedheid schenkt, 

U bent het leven. U bent de waarheid. U bent de liefde, zover de hemel reikt. 

Heer, onze ogen zijn  gericht op U, op U die goedheid schenkt. 

Halleluja.  

   

Prefatie 
 

Pr. De Heer zij met u. 

A.  En met uw geest. 

Pr. Verheft uw hart. 

A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Pr. . 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doe naan uw heerlijkheid, om 

heil en genezing te vinden zullen wij danken , altijd en overal.  
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Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt tijden en 

seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw  

wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam mag 

hij over alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door 

Christus onze Heer. Daarom,met alle engelen en heiligen, loven en 

aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 

 

Lofzang   Sanctus 

 

Eucharistisch gebed  IIIb   GvL.729 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof 
Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,  

dat Gij verrezen zijt. 

 

Onze Vader  
 

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 wij  vergeven aan schuldenaren, en breng ons 

niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  Amen                      
. 

Vredesritus  

 

Breken van het Brood    Agnus Dei 

 

Communie 

 

Communielied    Waar vriendschap heerst en liefde           GvL 528 

   

Slotgebed   
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Mededelingen 

 

Zegen 
 

Pr. De Heer is met u. 

A. En met uw geest. 

Pr.  Gaat allen heen in vrede. 

A.   Wij danken God 

Pr. Zegene u de almachtige God, 

       Vader, Zoon en heilige Geest. 

A. Amen      

 

 

Slotlied        Dankt, dankt nu allen God     GvL.415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
Celebrant: Pater Ferdinand Vergeer 

 

Koor :  Laudate Dominum 

Dirigent:  Simon de Jong 

Organist: Regina de Bakker  

 

De vaste gezangen: Markus mis 
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