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 Eer geven aan God 
 

 Wie zijn kruis niet opneemt 

 en Mij volgt, 

 is Mij niet waardig. 

  

Matteüs  10,38 
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Geloofsgemeenschap,     St. Johannes de Doper Geboorte 

 

EUCHARISTIEVIERING 

 

13de  zondag door het jaar ( jaar A )                        zondag 28 juni 2020 

 

Intrede   Introitus  Omnes gentes  Psalm  46,  2.3 

 

Omnes gentes plaudite manibus: iubilate Deo in voce exsultationis Ps. Quoniam 

Dominus excelsus, terribillis: Rex magnus super omnem terram. 

 

Alle volken klapt de handen; bejubelt  God roept hem juichend aan. Ps.Waarlijk 

geducht de Allerhoogste: Koning grootmachtig over heel de aarde. 

 

Heel de mensheid, u en ik, wordt in dit vreugdevol en feestelijk gezang 

uitgenodigd voor God te klappen en te juichen. En dat is fysiek te beleven: hoor 

en voel bijvoorbeeld de gearticuleerde expressie van de repercussie van de 

beginnoten en dezelfde eindnoot op plaudite  (klappen). De joden in Palestina 

klappen altijd in hun handen als zij zingen. De antifoon in twee tweedelige zinnen 

is regelmatig van opbouw. Het begint met een meeslepende en niet te negeren 

melodie bij het begin van de eerste zin op Omnes gentes (alle volken), en met de 

juichende inzet bij de tweede: iubilate (bejubel). Als de uitnodigende vreugde niet 

klinkt en voelbaar wordt, is tekort gedaan aan de eenheid van tekst en melodie in 

dit korte intense gezang. 

 

Begroeting 

 

Boeteact   
 

Ik belijd voor de almachtige God en voor  u allen, dat ik gezondigd heb in woord 

en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn 

grote schuld. Daarom smeek ik  de heilige Maria , altijd maagd, alle engelen en 

heiligen en u , broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

Gebed om ontferming     Kyrie eleison   GvL.802 
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Lofzang                      Gloria in excelsis Deo      GvL.80 

 

Viering van het woord 
 

Eerste Lezing      2 Koningen 4, 8 – 11. 14 – 16a 

 
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde 

vrouw die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. En iederre keer 

dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom 

zei de vrouw tot haar echtgenoot: ’Luister eens,  ik heb gemerkt dat hij die 

altijd bij ons aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis 

een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en 

een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek 

nemen’. Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de 

bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg Elisa aan 

Gechazi: zijn knecht: ‘Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen? 

Gechazi antwoordde: ‘Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud’. Toen 

zei Elisa: Roep haar ’. De knecht riep haar en ze ‘zij bleef in de 

deuropening staan. En Elisa zei: ’Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon 

aan uw hart drukken. 
 

Graduale  Venite filii                          Psalm 33, 12.6 
 

Venite filii, audite me: timorem Domini docebo vos. V. Accedite ad eum, et 

illuminamini: et facie verstrae non fundentur. 

 

Komt, zonen, luistert naar mij : ik leer u heilig ontzag voor de Heer. V. Nader 

Hem, en straal vol licht; en uw gelaat vrij van schaamte. 

 

De melodie van dit graduale heeft de bekende muzikale structuur van fa-la-do en 

naar beneden en naar boven uitgebreid naar lage do en hoge fa. Hoor hoe lief en 

teder wij als ‘filii’, zonen (soms vertaald als kinderen), worden aangesproken. En 

ja, wij (vos) worden aangesproken in de diepte ( lage do) door Hem  (éum’) in de 

hoogte (hoge fa). En juist dat verschil tekent heilig ontzag (timorem), ons besef 

schepsel te zijn vanwege de Schepper. Dit ontzag is echter niet het besef van een 

onoverbrugbare afstand. Als we Hem in de hoogte (Eum) naderen (accedite, de  
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melodie gaat langzaam van beneden naar omhoog) dan worden we door zijn licht 

opgenomen (illuminamini), en reiken wij schepselen tot die hoge fa, Zijn Fa, zijn 

Licht. 

 

Tweede Lezing    Romeinen 6, 3 – 4.8 – 11 
 

Broeders en zusters, gij weet dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met 

Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn 

wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals 

Christus, die dood de macht van zijn vader uit de doden is opgewekt. Indien wij 

dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; 

want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de 

dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is, heeft 

Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft  alleen met 

God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en 

levend voor God in Christus Jezus. 

 

Alleluia  Christus resurgens     Rom. 6, 9 
 

Alleluia. Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur: mors illi ultra non 

dominabitur. Alleluia. 

 

Christus uit de dood verrezen, heeft de dood overwonnen; de dood heeft geen 

macht over Hem. 

 

Wij belijden hier zonder opgewondenheid, meer beschouwend, ons geloof van 

Pasen: Christus heeft door het wonder van de verrijzenis (resurgens) de dood 

overwonnen. We zijn nog steeds enigszins deduusd. De melodie is in mineur en 

de schola zingt de melodie en ook de uitvoerige melisma’s op mors (dood) en 

dominabitur ( macht) met 'halve stem'. Het alleluia slot laat ons verwijlen in het 

onbegrijpelijke wonder van de opstandig. 

 

 

Evangelielezing  Matteüs  10, 37 – 42 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: ‘Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, 

is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. 

En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven 
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vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 

Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt neemt Hem op die Mij  

gezonden heeft. Wie een profeet opneemt , omdat het een profeet is, zal ook het 

loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt omdat het 

een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie 

één van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn 

leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan’. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis  Credo III   GvL.812 

 

Voorbede      Pr.Dominum deprecemur      A. Te rogamus audi nos 
              Laat ons bidden                     Wij bidden U, verhoor ons 

 

Viering van de Eucharistie 
 

Offertorium Sicut in holocausto             Dan. 3, 40  
Sicut in holocausto arieum et taurorum, et sicut inmillibus agnorum 

pinguim: sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat 

tibi:quia non est confusio confidentibus in te Domine. 

 

Als een brandoffer van rammen en stieren, en als kwamen wij met duizenden vette 

lammeren, zo moge ons offer voor uw aanschijn zijn vandaag, opdat het U 

welgevallig is: want geen smaad treft hen die vertrouwen op U, Heer. 

 

Dit offertorium is een gebed, een gebed van hoop en geloof: als (sicut) een 

brandoffer van rammen en stieren, en als (sicut) wij kwamen met duizenden vette 

lammeren: zo (sic) moge ons offer voor Uw aanschijn (in conspectu tuo ) zijn 

vandaag, heden (hodie). Het eeste ‘sicut’is een zachte, innige mineur opgang tot 

gebed; het tweede is vrijer en geeft expressieve kleur aan het gebed, een overdaad 

aan offerdieren opsommend. Vol enthousiasme is het vervolg, beginnend met sic 

(zo), tot climax komend in de opvallende kwintsprong op in conspectu.En dan drie 

keer in de laatste zin eenzelfde melodie op placeat ( welgevallig), non (geen) en 

confidentibis (vertrouwen). De drievoudige melodieherhaling drukt het dringend 

geloof uit van de psalmist: hoe groot ons offer ook in onze ogen is, het moet altijd 

armzalig zijn in Zijn ogen, Hij die alles desondanks van ons aanneem 
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Prefatie 
 

Pr.  De Heer zij met u. 

A . En met uw geest. 

Pr.  Verheft  uw hart 

A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Pr. Brengen wij dank aan de Heer, 

      onze God. 

A.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Pr. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doe aan  uw heerlijkheid, 

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overall door Jezus 

Christus onze Heer. 

Die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft 

volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw 

uitverkoren en geheiligd volk,-koningen en priesters worden wij genoemd. Uw 

grote daden, God verkondigen wij overall: dat Gij ons de duisternis geroepen hebt 

om nu te leven in uw onvergankelijk licht. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw 

troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde 
 

Lofzang   Sanctus   GvL.814 

 

Eucharistisch gebed  V     GvL.731 

 

Acclamatie   Mysterium  fidei                  GvL.819 
 

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, 

donec venias 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof 

 

Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,  

dat Gij verrezen zijt. 

 

Onze Vader  Pater noster    GvL.820 
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Pr. Praeceptis salutaribus moniti,  

     Et divina institutione formati, audemus dicere: 

 

A. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;  

       et dimitte nobis debita nostra,  

sicut et nos  dimittimus debitoribus nostris;  

et ne nos inducas in tentationem, 

sed libera nos a malo. 

 

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in caecula. 

 

Vredesritus  

 

Breken van het Brood     Agnus Dei   GvL.822 

 

Communio   Chritus  resurgens  Rom. 6,9 
 

Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur: mors illi ultra non 

dominabitur.  Alleluia, alleluia. 

 

Christus uit de dood verrezen, heeft de dood overwonnen; de dood heeft geen 

macht meer over Hem. 

 

Het is precies dezelfde tekst als die van het alleluia. De herhaling versterkt de 

grootsheid van het wonderbaarlijk gebeuren van de opstandig. Hier raken we nooit 

over uitgepraat. De melodie is sober, maar heeft vergeleken met het alleluia een 

vrijere intonatie. Maar het wonder van de opstandig moet nog ‘índalen’. Zijn 

overgave verwoordde de Verrezene met de (hier niet genoemde)  woorden ‘niet 

mijn wil, maar Uw Wil’. Wat betekent dat voor ieder van ons? Met die vraag gaan 

we ‘naar huis’. 
 

Mededelingen 
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Zegen 
 

Pr.   De Heer is met u. 

A. En met uw geest. 

Pr.  Zegene u de almachtige God, Vader,   

        Zoon en heilige Geest. 

A. Amen        

Pr. Gaat allen heen in vrede. 

A. Wij danken God. 

 

Slotlied  Salve Regina    GvL.842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celebrant:  Pastoor Henri ten Have       

 

Koor :  Leden van de Schola Cantorum Gregoriana  

   van de Zalig Titus Brandsmaparochie: 

                          Vincent Quint en Jaap Slurink 

Dirigent:      Ronald de Haan   

Organist:     Regina de  Bakker 

 

De vaste gezangen:     Missa  VIII        GvL.  


