Liturgische suggesties voor Vredeszondag, 18 september
Openingswoord
We zijn op deze vredeszondag opnieuw samen rond de verrezen Jezus. In de eerste lezing
zullen we de aanklacht van de profeet Amos horen tegen hen die alleen uit zijn op
winstbejag en de armen verdrukken. In het evangelie zegt Jezus onomwonden: ‘Gij kunt niet
God dienen en de afgod van het geld”.
Laten we ons openstellen voor het zuchten van de aarde. Laten we ook de noodkreet horen
van zovelen in onze wereld die gebukt gaan onder onrecht en geweld. In de komende twee
weken biedt de vredesbeweging Pax Christi inspiratie aan rond “ruimte voor herstel.”
Eigenlijk heeft elke mens nood aan herstel en een nieuw begin, niet alleen zij die gestraft en
gedetineerd zijn. Bidden we daarom eerst om Gods vergeving en ontferming.

Gebed om ontferming
L. Jezus, Gij zijt mens geworden om ons op te richten, als we gevallen zijn.
L. Christus, Gij bevrijdt ons wanneer we verleid worden door de afgod van het geld.
L. Jezus, Gij nodigt ons uit mee te werken aan vrede en rechtvaardigheid voor allen.
V. Moge Gods scheppende kracht ons innerlijk vernieuwen. Moge Gods Geest ons leiden op
de weg van herstel en vrede voor allen. Amen.

Eerste lezing: De profeet Amos (8,4-7) klaagt de verdrukking aan van armen en misdeelden.
Psalm 113: God verheft de machtelozen uit het stof.
Tweede lezing: De apostel Paulus spreekt zijn medewerker Timoteüs moed in (1 Tim 2, 1-8)
Evangelie: Jezus vermaant: “Gij kunt niet God dienen en het geld.” (Lucas 16, 1-13)

Bij de voorbede
Zoals de apostel Paulus vraagt bidden we nu voor alle mensen.
Om geloof en moed
voor wie moeilijk loskomen van het kwaad dat ze hebben aangericht.
Om kracht en steun
voor wie gevangenen begeleiden op de weg van herstel.
Om vertrouwen en geduld
voor wie ijveren voor internationale verdragen van wapenbeperking en ontwapening.

Om hoop en volharding
voor wie vijandschap achter zich laten om ware vrede tot stand te brengen.
Om Gods zegen
voor wie vrede stichten in het leven van elke dag in het spoor van Jezus.
God van liefde en genade,
Gij deelt met ons uw passie voor rechtvaardigheid en vrede.
Laat ons nooit onverschillig zijn voor het kwaad dat mensen elkaar aandoen.
Help ons om mensen op te richten.
Dat we altijd weer ruimte scheppen voor herstel.
Wij vragen het door Jezus, uw veelgeliefde Zoon en onze Broeder.
Amen.
Zending en zegen
In deze viering hebben wij nieuwe hoop en kracht ontvangen
om mensen van vrede te zijn in Jezus’ naam.
Wij worden op deze Vredeszondag gezonden
om de opdracht tot vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping
met veel liefde en overtuiging te volbrengen.
Zegene ons daartoe de algoede en genadige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

