16 oktober 2016
Negenentwintigste zondag door het jaar

Gelijkenis van een onrechtvaardige rechter en een
weduwe die niet ophield te vragen om haar recht.

We herinneren ons vandaag ook Theresia die niet
ophield te bidden om vervuld te worden met de
gaven van de Geest

Opening en Welkom
Zang: Licht en stem, GvL 639
V.
A.
V.
A.

God, kom mij te hulp,
Heer haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en altijd tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen

Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn.
Korte stilte
Zang: Kyrielitanie, GvL 212
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 het boek Exodus, 17,8-13;
Overwinning op Amalek
Amalek rukte op om Israël in Refidim aan te vallen. Toen zei Mozes
tegen Jozua: ‘Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen
Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de
heuvel staan.’ Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond
de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van
de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield,
waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen
zakken, dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes’ armen moe.
Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aäron en Chur
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ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn armen
hooggeheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en
zijn leger met het zwaard
Zang: Ik sla mijn ogen op, GvL Psalm 121 II
Evangelie volgens Lucas. 18,1-8
Geliekenis van nen rechter en ne widdevrouw
Hee heul eer ne geliekenis veur um eer dudelijk te maken dat ze aait
bidden zollen en ’t nich zollen verslateren.
Hee zea: “in ne zekere stad was ’n moal nen rechter. Den had gin
ontzag veur God en trok zich van gin meanske wat an. In dee stad
wonden ok ne widdevrouw, dee alverdan biej um anklopten en zea:
“zoarg der toch veur, dat ik mien recht krieg teagenoawer miene
teagenpartiej.”
Nen helen zet wol hee dat nich, maar later zee hee teagen zichzölf:
“Schoonwal ik veur God gin ontzag heb en miej van gin meanske wat
antrek, zal ik dee widdevrouw toch heur recht geaven, omdat zee
miej an’n kop blif nöalen. Aans vlög zee miej ok nog ’n moal an ok.”
En ’n Heer zea: “Iej mot ees heuren wat den onrechtveerdigen
rechter zeg! Zol God dan gin recht doon an ziene oetverkeurenen,
dee ’t Um dagens en ’s nachens anroopt? Zol hee eer wochten
loaten?
Ik zeg owleu. Hee zal eer rap recht doon.
Meer as ’n Meanskenzön verschient, zal hee dan nog dat geleuf op
eerde antreffen?”
Luc. 18,1-8 Gelijkenis van een rechter en een weduwe
Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten
blijven bidden en de moed niet opgeven: ‘In zekere stad was een
rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet
liggen. Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het
verzoek: “Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.” Een
tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: “Ik ben wel niet
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godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, maar
omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen;
anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ’ De
Heer zei: ‘Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan
geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem
om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie
dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt,
zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’
Overweging
Luisterlied
Die Gedanken sind frei
1. Die Gedanken sind frei
wer kann sie erraten?
Sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie
wissen,
kein Jäger erschießen
mit Pulver und Blei:
Die Gedanken sind frei!

1. De gedachten zijn vrij,
wie kan ze raden,
ze vliegen voorbij
als schaduwen in de nacht.
Geen mens kan ze kennen,
geen jager hen doden
met buskruit en lood:
De gedachten zijn vrij!

2. Ich denke, was ich will
und was mich beglücket,
doch alles in der Still’
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

2. Ik denk wat ik wil
en wat mij gelukkig maakt,
maar wel in de stilte
en zoals het zich schikt.
Mijn wens en begeren
kan niemand ontnemen,
daar blijf het bij:
De gedachten zijn vrij!

3. Und sperrt man mich ein
im finsteren Kerker,

3. En sluit men mij op
in een duistere kerker,
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das alles sind rein
vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei!

dat alles is puur
vergeefs werk.
Want mijn gedachten
breken de tralies
en muren in twee
De gedachten zijn vrij!

4. Drum will ich auf immer
den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen
stets lachen und scherzen
und denken dabei:
Die Gedanken sind frei!

4. Daarom wil ik mij voor altijd
van mijn zorgen ontdoen
en wil mij ook nooit
met grillen meer plagen.
Men kan toch in het hart
steeds lachen en grappen, en
daarbij denken:
De gedachten zijn vrij!

http://www.youtube.com/watch?v=HYm3KghuuIc&sns=em
(Garibelon)
Geloofsbelijdenis
V. Ik geloof in God, die ik niet zien kan,
die toch is en leeft, en ons allen kent.
A. Hij schiep de wereld niet kant-en-klaar,
maar wil haar met ons beter maken,
zodat zij leefbaar wordt voor iedereen.
V. Ik geloof dat God de mensen maakt,
mannen en vrouwen,
zwart en blank, klein en groot,
maar niet de muren die wij bouwen.
A. Ik geloof dat God van allen houdt,
hoe wij ook zijn, vanwaar wij ook komen.
V. Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God en Mensenzoon.
Hij deelt ons lief en leed en
toont ons de weg naar een waar bestaan.
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A. Ik geloof dat Hij verrezen is en leeft,
die ons oproept te leven met elkaar.
V. Ik geloof in een leven na de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar vrede heerst en gerechtigheid,
waar waarheid is en schoonheid
en geluk voor allen,
waar God alles in allen is. Amen.
Voorbeden
HEER, onze God, wij danken u
voor de niet aflatende trouw van uw liefde,
die ons wenkt en lonkt en roept
op de weg naar uw toekomst,
uw Koninkrijk.

Wij danken u voor uw bevrijding
van kramp en krampachtigheid,
voor uw zachtheid
die onze verharding te kijk zet,
voor de warmte van uw ruime hart
die ons zwart-witte denken doet verdampen.
Kyrie eleison
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HEER, onze God wij danken en gedenken
in grote eerbied alle mensen
die onbekommerd gelovig,
onbezorgd betrokken,
vrolijk ernstig uit uw naam hen zoeken
die voor de meesten verloren zijn - en vonden.
Kyrie eleison
En wij bidden u: ontferm u opnieuw
over wie door velen
worden gezocht en gevonden:
de verslaafden en thuislozen,
de patiënten zonder aandacht,
losgelaten in de straten
- en sterk wie zich hun levens aantrekken;
daarom bidden wij samen:
Kyrie eleison
Leggen wij de intenties van deze viering aan God voor…..
Kyrie eleison
Onze Vader
Vredegroet
Mededelingen
Gezamenlijk gebed op het feest van Theresia
Heer, U hebt ons lichaam en onze geest
geschapen naar Uw beeld.
Uw Zoon Jezus Christus heeft
door lichaam en geest van de mens aan te nemen
ons tot een onuitputtelijke bron gemaakt van uw liefde.
Theresia is, verborgen en in de stilte van de Carmel,
naar lichaam en geest een beeld geworden
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van Uw liefde voor ons.
Zij heeft door alle lijden en duisternis heen
verlangd en gebeden om vervuld te worden
met de gaven van uw Geest
om in haar kleinheid apostel te mogen zijn
om uw evangelie te verkondigen.
Mag het leven Theresia onze Theresiagemeenschap oproepen
om de gaven gebruiken die we hebben ontvangen,
de liefde door te geven die we hebben gekregen,
en bron te zijn van liefde voor de wereld die U ons gegeven hebt.
Zegenbede
V. De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.
A. Zegen en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en
wees ons genadig/en geef ons vrede
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Zang: Theresialied
In’t stralen van de zonne
Ontwaakte’n nieuwe dag
Waarin de velden bloeiden
Zie wat de zon vermag
Die bloemenpracht daar uitgespreid
Zijn mensen in hun heerlijkheid.
God ziet de wijdse velden
Zo mooi te bloeien staan
Zoekt zich daaruit een ruiker
Waarmee hij door wil gaan
En van die mensruiker klein
Mag Theresia een deeltje zijn

Theresia, gij vrouwe
Eenvoudig, maar kordaat
Geef mensen naar uw voorbeeld
Een wil die werken laat
Aan de gemeenschap toegedaan
Zullen wij samen verder gaan.
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Vereniging Theresiagemeenschap Borne
www.theresiagemeenschapborne.nl
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl
12

