
Eucharistieviering – 12de zondag door het jaar 
21 juni 2020 

Voorganger: pastoor Henri ten Have 

Cantor: Ronald de Haan en Guus de Vreede 

Organist: Regina de Bakker 

 
OPENINGSLIED:  Psalm 119 II (GvL p.172) 

1/ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 

opdat ik in het licht der waarheid woon. 

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 

dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
2/ Al uw geboden zijn gerechtigheid. 

Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 

naar uw geboden richt ik mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
3/ Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 

Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
GROET EN INLEIDING 

 
STILTE 

 
SCHULDBELIJDENIS (GvL 703) 

HEER ONTFERM U: Kyrie VIII (GvL 802) 
Kyrie eleison (2x) – Christe eleison (2x) – Kyrie eleison (2x) 

 
LOFZANG: Gloria (GvL 808) 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus 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. 

 
COLLECTA-GEBED 

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, 

uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle 
eeuwen der eeuwen. 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. 

 

TUSSENZANG: Psalm 69 (muziek: J. Böhmer) 
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 

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. Ref 

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. 

 
ACCLAMATIE: Halleluja (GvL 260) 

Halleluja, halleluja. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. Halleluja, halleluja. 

 

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. 

 
ACCLAMATIE: U komt de lof toe (GvL 265) 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle 
eeuwen der eeuwen. 

 
OVERWEGING 

 

GELOOFSBELIJDENIS: Credo III (GvL 812) 
Credo in unum Deum, 

Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. 
Et in unum Dóminum Jesum Christum, Fílium Dei, unigénitum.  

Et ex Patre natum ante ómnia sáecula. 
Deum de Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo vero.  

Génitum, non factum, consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descendit de caelis. 

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Virgine  et homo factus est.  
Crucifixus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus et sepúltus est. 

Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. 
Et ascéndit in caelum: Sedet ad déxteram Patris. 

Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis.  
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procedit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur; qui locútus est per prophétas.  

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 
Confiteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 

Et expécto resurrectiónem mortuórum et vitam ventúri saeculi. Amen. 
 

VOORBEDE 
ACCLAMATIE: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons (GvL 361) 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, aanvaard dit offer van verzoening en aanbidding en zuiver ons door deze viering, 
om U onze liefde aan te bieden als een gave die U aangenaam is. Door Christus, onze 

Heer. Amen. 
 

PREFATIE 
 

Sanctus (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 VIII (GvL 734) 
Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (GvL 302) 
 



ONZE VADER: Pater noster (GvL 820) 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen tuum. 

Advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie, 

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem, sed libera nos a malo.  

 
VREDEWENS 

 
LAM GODS: Agnus Dei (GvL 822) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
COMMUNIE 

 

COMMUNIELIED: Ut queant laxis (Hymne voor Sint Johannes de Doper) 
1/ Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, 

solve polluti labii reatum, sancte Joannes. 
2/ Nuntius celso veniens Olympo, te patri magnum fore nasciturum, 

nomen et vitae seriem gerendae, ordine promit. 
3/ Ille promissi dubius superni perdidit promptae modulos loquelae; 

sed reformasti genitus peremptae organa vocis. 
4/ Ventris obstruso recubans cubili, senseras Regem thalamo manentem: 

hinc parens nati, meritis  uterque, abdita pandit. 
5/ Sit decus Patri, genitae-que proli et tibi, compar utriusque virtus, 

Spiritus semper, Deus unus, omni Temporis aevo. Amen. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
Heer, wij hebben nieuwe levenskracht ontvangen in het heilig Lichaam en kostbaar 

Bloed van uw Zoon. Wij bidden U: laat ons eens, als onze verlossing is voltooid, 

daadwerkelijk bezitten wat wij in de Eucharistie voortdurend vieren. Door Christus onze 
Heer. Amen. 

 
MEDEDELINGEN 

 
ZEGEN 

 
SLOTLIED: Wie in de schaduw Gods mag wonen (GvL 561) 

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. 
 

 


