
 

 
 

Liturgie  zaterdagavondviering 

 20 juni 2020 

 

Celebrant: pastoor Henri  ten Have 

 

 

„Oculi  omnium  in  te  sperant, 

Et  tu  das  illis  escam  in  tempore  opportuno.” 

 

( Heer, de ogen van allen zien hoopvol naar U op. 
Aan ieder geeft Gij voedsel op zijn tijd.) 

 

 
 

INTREDELIED       Psalm 27  

 

Refrein: 
De Heer is mijn licht en mijn heil; 

wie zou ik dan vrezen? 
 

1/ De Heer is mijn licht en mijn heil; 
wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud; 
voor wie zou ik beducht zijn? 
Refrein 

2/ Dat éne vroeg ik van de Heer, 
dat is al mijn verlangen: 
daar te zijn in het huis van de Heer, 
al de dagen mijns levens. 
Refrein 

 
3/ Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
geef mij genadig Uw antwoord. 

Gij zegt - en mijn hart spreekt het na:  
“zoekt Mijn aanschijn.” 

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
Refrein 



Kyrie  VIII      GvL 802 

 
 

Kyrie eléison 

Christe eléison 
Kyrie eléison 

 
Gloria VIII      GvL 808 

 

Glória in excélsis Deo. 

Et in terra pax hominibus bonae voluntátis. // 

Laudámus te. //  Benedícimus te. // Adorámus te. 
// Glorificámus te. //  Grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam.// Dómine Deus Rex 
caeléstis, Deus Pater omnípotens. // Dómine Fili 
unigénite Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus 
Dei, Fílius Patris. // 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui 

tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis. //  
Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus 
Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. // 
Cum Sancto Spiritu, in glória Dei Patris. 

Amen. 

 

Collectagebed 

 

Heer, geef ons blijvende eerbied en liefde voor uw Naam, want nooit onttrekt Gij uw leiding aan 

hen, die Gij in uw liefde hebt gegrondvest. 
Door onze Heer Jezus Christus… 

Amen 
 

 
EERSTE  LEZING          Jeremia 20,10-13  

 

Jeremia sprak:  

 
“Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-
overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem 
aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij 
ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij 
zich misleiden; dan overmeesteren we hem en 
kunnen we ons op hem wreken.  
 
De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn 
achtervolgers vallen neer, ze zullen niet 
overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit 
bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze 
wordt nooit vergeten!.  
“Heer van de hemelse machten, die alles 
rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren 
doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen 
wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen 
gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, 
want Hij heeft het leven van de arme uit de 
macht van de boosdoeners gered.” 
 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

FIRST  READING       Deut. 8, 2-3.14b-16a 

 

Jeremiah said: 

 
I hear so many disparaging me, ‘”Terror from 
every side!” Denounce him! Let us denounce 
him!’ All those who used to be my friends 
watched for my downfall, ‘Perhaps he will be 
seduced into error. Then we will master him and 
take our revenge!’ 
 
But the Lord is at my side, a mighty hero; my 
opponents will stumble, mastered, confounded 
by their failure; everlasting, unforgettable 
disgrace will be theirs. 
 
“But you, Lord of Hosts, you who probe with 
justice, who scrutinise the loins and heart, 
let me see the vengeance you will take on them, 
for I have committed my cause to you. Sing to 
the Lord, praise the Lord, for he has delivered 
the soul of the needy from the hands of evil 
men.” 
 
 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 



 

 

 

TUSSENZANG 

 
Refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij 
barmhartig zijt. 
 
1/ Om U heb ik iedere smaad verdragen, 
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. 
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, 
mijn eigen broers kennen mij niet meer.  
Refrein 
 
2/ De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd, op 
mij kwam de hoon neer van hen die U honen. 
Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U, nu is het 
de tijd van genade. 
Refrein 

 

 

 

Psalm 69 (68) 

 

 

 

 
3/Verhoor mij, omdat Gij barmhartig zijt en 
trouw in het hulp verlenen. Verhoor mij, Heer, 
want mild is uw zegen, sta mij met heel uw 
barmhartigheid bij.       
Refrein 
 
4/Ziet toe, geringen, en weest verheugd, 
schept moed, gij allen, die God zoekt. God 
luistert naar wat een arme Hem vraagt, 
vergeet zijn gevangenen niet.    
Refrein                                         

 
5/Laat hemel en aarde Hem prijzen,  

de zee met al wat daar leeft. 
Refrein 

 
 
 
 
 

TWEEDE LEZING       Romeinen 5,12-15 

 
 
 

Door één mens is de zonde in de wereld 

gekomen en met de zonde de dood; en zo is de 
dood over alle mensen gekomen, aangezien 
allen gezondigd hebben. Er was immers reeds 
zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar 
zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. 
Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd 
van Adam tot Mozes, dus ook over hen, die zich 
niet op de wijze van Adam schuldig hadden 
gemaakt aan de overtreding van een gebod. 
Adam nu is het beeld van Hem, die komen moest. 
Maar de genade van God laat zich niet afmeten 
naar de misstap van Adam. De fout van één 
mens bracht allen de dood, maar God schonk 
allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn 
genade: de ene mens, Jezus Christus.  
 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING      Romans 5, 12-15 

 
 
 

Sin entered the world through one man, and 

through sin death, and thus death has spread 
through the whole human race because 
everyone has sinned. Sin existed in the world 
long before the Law was given. There was no law 
and so no one could be accused of the sin of ‘law-
breaking’, yet death reigned over all from Adam 
to Moses, even though their sin, unlike that of 
Adam, was not a matter of breaking a law.               
Adam prefigured the One to come, but the gift 
itself considerably outweighed the fall. If it is 
certain that through one man’s fall so many died, 
it is even more certain that divine grace, coming 
through the one man, Jesus Christ, came to so 
many as an abundant free gift. 
 
 
 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

 
 

 



 

VERS  VOOR  EVANGELIE    GvL 260 

 
Alleluia.  

  

“Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij 

de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.” 
 

Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

EVANGELIE             Matteüs 10, 26-33 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:  

 
“Weest niet bang voor de mensen. Niets is 
bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het 
zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, 
spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor 
hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. 
Weest niet bevreesd voor hen, die wel het 
lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest 
veeleer Hem, die én ziel én lichaam in het 
verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet 
twee mussen voor een stuiver? En toch zal 
buiten de wil van uw Vader niet één mus op de 
grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van 
uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt 
toch meer waard dan een zwerm mussen. 
Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als 
de mijne erkennen bij mijn Vader, die in de hemel 
is. Maar ieder die Mij zal verloochenen 
tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen 
tegenover mijn Vader die in de hemel is.” 
 
 
 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

GOSPEL                  John 6,51-58 

 

Jesus instructed the Twelve as follows:  

 
‘Do not be afraid of them therefore. For 
everything that is now covered will be 
uncovered, and everything now hidden will be 
made clear. What I say to you in the dark, tell in 
the daylight; what you hear in whispers, proclaim 
from the housetops. 
‘Do not be afraid of those who kill the body but 
cannot kill the soul; fear him rather who can 
destroy both body and soul in hell. Can you not 
buy two sparrows for a penny? And yet not one 
falls to the ground without your Father knowing. 
Why, every hair on your head has been counted. 
So there is no need to be afraid; you are worth 
more than hundreds of sparrows. 
‘So if anyone declares himself for me in the 
presence of men, I will declare myself for him in 
the presence of my Father in heaven. But the 
one who disowns me in the presence of men, I 
will disown in the presence of my Father in 
heaven. 

 
 
 

The Gospel of the Lord. 
All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 

 

 

 

EVANGELIE – ACCLAMATIE    GvL 260 

 

 

 

 

HOMILIE  

 



 

GELOOFSBELIJDENIS     

 
 
  

Ik geloof in één God. 

 

de almachtige Vader 

Schepper van hemel en aarde, van al wat 
zichtbaar en onzichtbaar is. 
 

En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware 
God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de 
Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons 
heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden.  
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven 

 
 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de 
Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te 
oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het 

leven geeft 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt 
aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en 

apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de 
zonden. 

Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. 

 

Amen. 

 

 

VOORBEDE        

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

 
 

    
OFFERANDELIED      psalm 34 

 
Refrein: Ervaart het, ziet: mild is de Heer. 
 
1/Loven wil ik de Heer te allen tijde, 
de lof Gods geef ik stem, altijd weer;  
en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen: 
wie verdrukt is hoort het met verrukking. 
Refrein 
 
2/ Toornig ziet de Heer op de verstoorders, 
dat hun voortbestaan uitsterft op aarde. 
De Heer slaat de rechtvaardigen gade, 
Zijn oor vangt hun hulpgeroep op. 
 
Refrein 

 
 
3/ Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord, 
Hij heeft hun verlost uit hun noden. 
De Heer helpt de gebrokenen van hart, 
die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij. 
Refrein 
4/ Het kwaad brengt, wie het kwaad zoekt, de 
dood: 
zó boet wie den rechtvaardige haatte; 
Hij is de losser, de Heer 
die zijn knechten het leven teruggaf. 
Die tot Hem vluchten zullen vrijuit gaan. 
Refrein 

 



PREFATIE 

 

 
 
Sanctus VIII      GvL 814  

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

Dóminus Deus Sábaoth; 
Pleni sunt cæli et terra glória tua. 

Hosánna in excélsis. 
Benedíctus, qui venit in nómine Domini. 

Hosánna in excélsis. 
 
 

EUCHARISTISCH GEBED    

    
 
Onze Vader       

 
 

VREDEWENS 

 

 

Agnus Dei VIII       GvL 822 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pácem. 

 
 

 

 

COMMUNIE 

 

 

Dit  zegt  de  Heer:  Ik ben de goede herder,  

Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 

 

 

 

 

 

COMMUNIELIED      Ave verum corpus (e. elgar) 

 
 
Gebed na de Communie 

 

Heer, wij hebben nieuwe levenskracht ontvangen in uw heilig Lichaam en kostbaar Bloed. 

Wij bidden U: geef dat wij eens, als onze verlossing voltooid is, 
Daadwerkelijk bezitten wat wij in de eucharistie voortdurend vieren. 

Door onze Heer Jezus Christus… 
 

Amen. 
 
 
 



 
MEDEDELINGEN  

 
 
 
ZEGEN 

 

 

SLOTLIED        GvL 651     

       

 
1/ Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen  
vindt eenmaal vrede als zijn brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien.  
   

2/Engelen zendt Hij alle dagen  
om hem tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen hem op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen vrees of onheil doet hem beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van dagen zal God geven,  
rust aan een koele waterbeek 

 
3/Hem zal de nacht niet overvallen  
zijn dagen houden eeuwig stand.  
Duizenden doden kunnen vallen  

hij blijft geschreven in Gods hand.  
God legt zijn schild op zijn getrouwen  

die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  

van liefde om hun tranen heen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORONAREGELS 

 

 

 

 

• U KUNT ALLEEN NAAR BINNEN WANNEER U GEZOND BENT. 
  

• 15 MINUTEN VOOR AANVANG VAN DE VIERING BENT U AANWEZIG. 
  

• BIJ BINNENKOMST IN DE DAGKAPEL ONTSMET U UW HANDEN EN NEEMT U EEN 
SCHOONMAAKDOEKJE MEE OM DE PLAATS WAAR U GAAT ZITTEN TE 
ONTSMETTEN. NA AFLOOP GAAT DIT IN DE AFVALBAK ACHTERIN DE KERK. 
  

• ER ZIJN GEEN GERESERVEERDE PLAATSEN, U KRIJGT EEN PLAATS AANGEWEZEN 
OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST. 30 PERSONEN MAXIMAAL. U GAAT VIA HET 
MIDDENPAD NAAR UW PLAATS 
  

• PAROCHIANEN MET EEN ROLSTOEL ( ONDER EIGEN BEGELEIDING) OF MET EEN 
ROLLATOR KRIJGEN EEN PLAATS AANGEWEZEN. 
  

• DE TOILETTEN ZIJN OM HYGIËNISCHE REDENEN GESLOTEN. 
  

• DE COLLECTEMANDJES EN DE LITURGIEËN STAAN OP DE TAFEL ACHTERIN DE 
KERK. NA AFLOOP KAN HET PAPIER IN EEN DOOS ACHTERIN DE KERK. 
  

• ER MAG NIET WORDEN MEEGEZONGEN ( DIT KAN NIET I.V.M. DE 1.5 METER)!!! 
  

• NA AFLOOP VAN DE VIERING GAAN DE ACHTERSTE RIJEN HET EERST NAAR 
BUITEN. VOLG DE AANWIJZINGEN VAN DE B.H.V. 
BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK GAAT U VIA HET ZIJPAD NAAR ACHTEREN. 
DE UITGANG IS VIA DE LINKER BUITENDEUR. DAGKAPEL IS DAN GESLOTEN. 
  

• U MAG EEN KAARSJE AANSTEKEN, RECHTERKANT,DAARNA GRAAG DIRECT NAAR 
BUITEN ZODAT DE ANDERE PAROCHIANEN DIT OOK KUNNEN DOEN. 
  

 

 

 

NAPRATEN MAG BUITEN MITS U DE 1.5 METER AFSTAND HOUDT. 
 


