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Zondag, 25 oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusters en broeders 

De bijbel is geen makkelijk boek. Om ons tegemoet te komen horen wij vandaag hoe de bijbel 

wordt samengevat in één enkel gezegde.  

Een kort en krachtige samenvatting van Gods Woord. Om nooit meer te vergeten. Maar vooral 

om te doen op de plek waar wij wonen en werken.  

 

Gebed  

God, Gij zijt eeuwig. 

Geef dat onze liefde tot U en tot de naaste 

ook bevrijding brengt in deze tijd 

en de aanzet mag worden van eeuwig leven; 

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Bij de opening van de Schriften 

 

 
 

 

Eerste lezing Exodus 22,20-26 

Zo spreekt de Heer: ‘Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet 

moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen zult 

ge geen onrecht aandoen. Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik 

gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw 

vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. 

Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u 

dan niet als een geldschieter. Ge moet geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in 

pand neemt, dan moet ge die vóór zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders 

om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. 

Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.’  

 

Vandaag horen wij uit het boek Exodus hoe God ons 

oproept om op te komen voor al die mensen die ge-
brek lijden. In het evangelie van Matteüs horen wij 

hoe Jezus die hele dikke bijbel samenvat in één enkele 
spreuk, die ons leert God lief te hebben door er te zijn 
voor onze naaste.  

Opnieuw is er een aanpassing van de regels 

1. Bij alle vieringen, uitvaarten uitgezonderd, is het maximaal aantal bezoeker gesteld 

op 30 personen. Voor de zondagsvieringen meldt u zich vooraf aan via het Paro-

chiecentrum of stuurt u een e-mail naar info@parochieheiligegeest.nl. 

2. Wij vragen u om bij uw bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen. 

3. Alleen vooraf aan de viering zal de kachel branden. Kleedt u dus warm aan! 

4. Alleen de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een 

uitnodiging voor een korte plechtigheid met Allerzielen (2 november).  

Mochten de regels binnenkort weer worden aangepast, dan laten we het u weten. 
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Evangelie Matteüs 22,34-40 

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond 

gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: 

‘Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?’  

Hij antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en 

geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaar-

dig: ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de 

Profeten.’  

 

 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 

 

 

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; 
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. 

Alleluia. 
 

Gebed bij psalm 18 
 

Heer, U heb ik lief,  

Gij zijt mijn sterkte, mijn kracht, 

in tijden van ziekte en kwaad. 
 

Gij zijt mijn rots en mijn redding 

mijn behoud, mijn bescherming. 
 

Ik prijs U, Heer, 

Gij, steun in moeilijke tijden. 

Ik roep U aan, U bent nabij. 
 

Prijs dan de Heer, mijn Rots en mijn Redder. 

Zingt voor de Heer, mijn Verlosser is Hij. 

U zendt uw Zoon. Hij zal mij voorgaan, 

U bent een Vader, uw kind'ren nabij. 
 

Rob van Uden 

Slotgebed 

 

God van Liefde, 

verbind mij met mijn medegelovigen, 

verbind mij met de viering in onze parochiekerk, 

ontvang mij met Uw barmhartigheid en gastvrijheid. 

Al kan ik de communie niet ontvangen, 

ontvang mij met uw mildheid en gastvrijheid. 

Kom in mijn hart en verenig mij met U. 

 

Laat ons gaan in het voetspoor van Jezus 

en geef dat we onze naaste liefhebben. 

Maak ons tot mensen met een toekomstvisie, 

mensen die delen met minderbedeelden. 

Dat vragen wij U door Jezus,  

de mens naar Uw hart. Amen. 
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