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Zondag, 11 oktober 2020 

Broeders en zusters, 

U mag uzelf met ons verbonden weten, waar u ook bent, 

ook al kunnen we niet met allemaal samenkomen  

we kunnen toch een gemeenschap zijn 

rond Jezus Christus die ons uitnodigt. 

Hij nodigt ons uit voor een Hemelse maaltijd 

met Hem en de Vader. 

 

Eerste lezing Jesaja 25,6-10a 

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd 

aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd van vette, merg-

rijke spijzen en van geklaarde, belegen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die 

ligt over alle volkeren en het floers dat alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen 

en van alle aangezichten zal Hij, de Heer, de tranen wissen.  

Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! 

Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered! Dat is de 

Heer, op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, die Hij ons 

gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg.’  

Opnieuw is er een aanpassing van de regels  

1. Het aantal parochianen dat een viering mag bezoeken is gesteld op maximaal 30.  

U wordt verzocht uzelf vooraf aan te melden: Bel met het Parochiecentrum, mail 

naar info@parochiedongen.nl of meld uzelf persoonlijk aan bij het secretariaat van 

de parochie. 

2. Het gastenteam zal u voor de viering vragen naar uw gezondheidstoestand. 

3. We gaan terug naar de muzikale verzorging met een organist en een cantor.  

4. Voordat de viering begint, zal de kachel branden. In de loop van de viering zal het 

afkoelen, kleed u dus warm aan 

5. Mondkapjes zijn weliswaar niet verplicht, maar we nodigen u van harte uit om bij uw 

bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen. 

6. Na afloop van de zondagsviering is er geen gezamenlijk koffiedrinken en ook de 

werkgroepen worden gevraagd om na de vergadering geen nazit te houden. 

7. Op dit moment is er nog een uitzondering voor de uitvaarten; daarbij wordt het 

maximum bepaald door de 1,5 meter-regel en dan kunnen er méér mensen binnen. 

Mochten de regels binnenkort weer worden aangepast, dan laten we het u weten. 

Gebed  

Eeuwige God, Gij wacht en staat gereed 

om, als de weg is afgelegd en alle leed geleden, 

iedereen zijn plaats te geven 

bij de maaltijd die Gij hebt aangericht. 

Laat ons niet onverschillig worden 

en in liefdeloosheid vervallen. 

Wek in ons het geloof 

dat er een prachtige toekomst wacht 

voor wie ingaat op uw uitnodiging. Amen. 
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Gebed bij psalm 23 

De Heer is mijn herder, ook nu kom ik niets tekort. 

Ik stroop mijn mouwen op, want nog steeds  

zijn mijn velden groen en brengt de Heer mij naar helder water. 

 

Al gaat mijn weg door een wereld met ziekte en beperkende maatregelen, 

ik ga mijn weg met zorgzaamheid voor de mens die mijn pad kruist. 

Want als ik uw weg ga, ben ik niet bang. 

Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. 

 

U sluit de duisternis buiten en nodigt mij uit aan uw tafel. 

Ik ben te gast in Uw huis, ook in deze tijd van corona. 

Niemand raakt mij aan,  

maar uw hand voel ik op mijn schouder en zie: 

mijn glas is niet half vol, maar gevuld tot de rand. 

Ik weet dat ik zegen op mijn weg zal vinden, 

ook in de maanden die komen. 

 

 

Evangelie Matteüs 22,1-10 

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters en de 

oudsten van het volk. Hij zei: ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest 

gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had 

uitgenodigd, maar zij wilden niet komen.  

Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn 

maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar 

de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de 

ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. 

Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun 

stad in brand steken.  

Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het 

niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de 

bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten 

zowel als goeden en de bruiloftszaal liep vol met gasten.’  

 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus  

ons innerlijk oog verlichten, 

om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.  

Alleluia. 

Mocht je door de corona-maatregelen worden verhinderd om de communie te ontvan-

gen, maar je hebt wel de wil en de intentie om ter communie te gaan? Dan zul ook jij 

deelhebben aan de genadevolle uitwerking van het sacrament. (Vrij naar Thomas à 

Kempis, De Navolging van Christus, vertaling Jacques Koekkoek, 2020, blz 119). 
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