
Eucharistieviering – 14de zondag door het jaar 
5 juli 2020 

Voorganger: pastoor Henri ten Have 

Cantor: Simon de Jong 

Pianist: Annette Veltkamp 

 
OPENINGSLIED:  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. Refr. 

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 hen verlost uit hun noden.  
De Heer helpt de gebrokenen van hart, die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij. Refr. 

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 

 
GROET EN INLEIDING 

 
STILTE 

 
SCHULDBELIJDENIS (GvL 703) 

HEER ONTFERM U (gebeden): 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
Christus, ontferm U over ons. (2x) 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
 

LOFZANG (gebeden) 
Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.  

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 

COLLECTA-GEBED 
God, Gij hebt door de vrijwillige vernedering van uw Zoon de gevallen mensheid weer 

opgericht. Schenk uw gelovigen de ware blijdschap:  
Gij hebt ons allen uit de slavernij van de zonde bevrijd,  

laat ons eens delen in de vreugde van Uw koninkrijk. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van 

de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 



EERSTE LEZING: Zacharia 9, 9-10  
Zo spreekt de Heer: “Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter, Jeruzalem! Zie uw 

koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, 
op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de 

paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij de vrede af 
onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de 

grenzen der aarde.” 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

TUSSENZANG: Psalm 145 (gebeden) 
Refrein: Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en mijn Koning! 

1/ U wil ik loven, mijn God en Koning, uw Naam verheerlijken voor altijd. 
U wil ik prijzen iedere dag, uw Naam verheerlijken voor altijd. Refrein 

2/ De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig. 

De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Refrein 
3/ Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. 

Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. Refrein 
4/ Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet. 

De Heer ondersteunt, die dreigen te vallen, richt al wie gebukt gaat weer op. Refrein 
 

TWEEDE LEZING: Romeinen 8,9.11-13 
Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, 

omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, 
dan behoort hij Hem niet toe. Als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft 

opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook 
uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u 

verblijft. Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, om 
zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij 

door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 
ACCLAMATIE: Halleluja (GvL 260) 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 
Komt allen tot Mij , die uitgeput zijt en onder lasten gebukt 

en Ik zal u rust en verlichting schenken. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  

 
EVANGELIE: Matteüs  11,25-30   

In die tijd sprak Jezus: 
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen 

gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. 
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 

Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader, en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon en 

hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw 

schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust 
vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 
ACCLAMATIE: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 



OVERWEGING 
 

GELOOFSBELIJDENIS: (gebeden) 
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 
ACCLAMATIE: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons (gebeden) 

 
OFFERANDE 

 

OFFERANDELIED: De aarde is vervuld (GvL 417) 
1/ De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
2/ Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
3/ Zij daalt als vruchtbaar zaad  tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
4/ Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
5/ De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 
6/ Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 
7/ Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, deze gaven wijden wij toe aan uw Naam. Mogen ze ons zuiveren en ons helpen 
een leven te leiden dat van dag tot dag meer gericht is op de hemel. Door Christus 

onze Heer. Amen. 
 

PREFATIE 
 



HEILIG (GvL 291 – Marcusmis) 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 
EUCHARISTISCH GEBED 

Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. (gebeden) 

 
ONZE VADER (gebeden) 

 
VREDEWENS 

 
LAM GODS (GvL 331 – Marcusmis) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: Het lied van het brood ten leven (GvL 502)  
Refrein: Neemt Gods woord met hart en mond, 

eet en drinkt Zijn nieuw verbond, gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 
1/ Gij hebt ons toegesproken tot in de diepste nood. 

Uw lichaam werd gebroken, uw woord is levend brood. Refrein 
2/ Waar velen zijn gestorven hebt Gij ons honderdvoud 

een nieuw bestaan verworven. Gij zijt ons lijfsbehoud. 
3/ Gij roept ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn, 

om met elkaar verbonden uw nieuwe mens te zijn. Refrein 
4/ O Lichaam ons gegeven, o Heer van ons bestaan, 

geef dat wij van U leven en niet verloren gaan. 

5/ Heer, God hier in ons midden, maak uw belofte waar. 
Nu laat uw woord geschieden En schenk ons aan elkaar. Refrein 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, grote gaven hebt Gij ons geschonken. Wij bidden U: maak ons ontvankelijk voor 
hun heilzame kracht en laat ons nooit ophouden uw lof te verkondigen. 

Door Christus, onze Heer. Amen. 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN 
 

SLOTLIED: Zingt van de Vader 
1/ Zingt van de Vader, die in den beginne de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde, wilt Zijn Naam bezingen: 

houdt Hem in ere!  
2/ Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem, het Woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 

3/ Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 


