
Eucharistieviering – 16de zondag door het jaar 
19 juli 2020 

Voorganger: pastoor Henri ten Have 

Organist-cantor: Matty Huls 

 
 

OPENINGSLIED:  Het lied van Gods aanwezigheid (GvL 456) 

1/ Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig onder uw vleugels rusten wij. 
2/ Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens’lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3/ Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4/ Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5/ Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn. 

 
GROET EN INLEIDING 

 

STILTE 

 
SCHULDBELIJDENIS (GvL 703) 

HEER ONTFERM U (Elly en Rikkert) 

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

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

Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons, 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 
Heer, wees goed voor allen die U toebehoren en schenk hun uw genadegaven in 

overvloed: maak hen sterk in geloof, hoop en liefde om steeds, waakzaam en trouw, 

uw geboden te onderhouden. 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: Wijsheid 12, 13.16-19 



Naast U is er geen andere God die zorg draagt voor alles, geen andere God, voor wie 

Gij waar zoudt moeten maken dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. Uw macht 
is de grond van uw rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, behandelt Gij 

allen ook met zachtheid. Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, daar toont 

Gij uw kracht bij hen die haar ervaren hebben, neemt Gij alle grond tot overmoed weg. 

Gij echter, die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit 
en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid, want Gij kunt uw macht tonen, wanneer 

Gij maar wilt. Door zó te doen hebt Gij uw volk geleerd, dat de rechtvaardige een 

vriend van de mensen moet zijn, en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd dat Gij, daar 

waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 

TUSSENZANG: Psalm 86 (gebeden) 

Refrein: Gij zijt goed en genadig, Heer. 
1/ Gij zijt immers goed en genadig, Heer, barmhartig voor elk die U aanroept. 

Luister dan, Heer, naar mijn bidden, geef acht op mijn smekende stem. Refrein 

2/ Eens komen de volken, uw schepselen, weer om U te aanbidden, uw Naam te loven.  

Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, Gij zijt de enige God. Refrein 
3/ Maar Gij, Heer mijn God, zijn barm-hartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. 

Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Refrein 

 

TWEEDE LEZING: Romeinen 8, 26-27 

Broeders en zusters, de Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens 
hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitspreke-lijke 

verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij 

pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE: Halleluja (GvL 249) 

Halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. 

Halleluja, halleluja, halleluja.  

 

EVANGELIE: Matteüs 13, 24-43 
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op 

zijn akker goed zaad had gezaaid; maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid 

tussen de tarwe en ging heen. Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook 

het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed 
zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? Hij antwoordde hun: Dat is het 

werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeengaren? Maar hij zei: 

Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen 
opgroeien tot de oogst, en met de oogsttijd zal ik maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en 

bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.' Een andere gelijkenis 

hield Hij hun voor: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. 
Dat is wel het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere 

tuingewassen; het wordt een boom, zodat de vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen.' Nog 

een andere gelijkenis vertelde Jezus hun: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie 

maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren.' Dit alles sprak Jezus tot het volk in 
gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de 

profeet gesproken woord: 'Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal openbaren wat verborgen is 

geweest vanaf de grondvesting der wereld.' Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. 
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden: 'Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de 

akker.' Hij gaf hun ten antwoord: 'Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon; de akker is de wereld; 



het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk; het onkruid zijn de kinderen van het kwaad, en de 

vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. 
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde 

van de wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen allen 

die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven om hen in de vuuroven te werpen, waar geween 
zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als 

de zon. Wie oren heeft, hij luistere.' 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

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

 

OVERWEGING 
 

GELOOFSBELIJDENIS (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 

doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige 

Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de 
heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig 

leven. Amen. 

 

VOORBEDE met ACCLAMATIE: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. (gebeden) 
 

OFFERANDE 

 

OFFERANDELIED: Toon mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen. 
Toon Mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. 

Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, …… 

 

GEBED OVER DE GAVEN 
God, Gij hebt de vele offers van het Oude Verbond tot voltooiing gebracht in het ene en 

volmaakte offer. Aanvaard dit offer uit de handen van uw gelovigen en heilig het, zoals 

de gaven van Abel, met uw zegen: laat de offergaven die ieder heeft gebracht om U te 

eren, voor allen heilzaam zijn. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE 

 

HEILIG (uit Mis `Christus, het eeuwige woord’ van Jan Vermulst) 

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 (Sela) 
Lam van God, Lam van God dat de zonden der wereld draagt, 
Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. 
Lam van God, Lam van God dat de zonden der wereld draagt, 
Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. 
Lam van God, Lam van God dat de zonden der wereld draagt, 
Heer geef vrede, Heer geef vrede overal. Heer geef vrede overal. 
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: Ik zal er zijn  
1/Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

2/ Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

3/ De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

4/ ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

5/ O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 
Heer, wij vragen U: blijf in uw goedheid uw volk nabij. Help ons afstand te doen van 
het oude om een nieuw leven te leiden, nu Gij ons hebt ingewijd in uw heilige 
mysteries. Door Christus onze Heer.                                 
 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN 
 
SLOTLIED: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (GvL 538) 
1/ Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht, 

Geheel van U vervuld en rein, Naar lijf en ziel herboren zijn. 
2/ Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt. 
3/ Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht. 


