
Eucharistieviering – 15de zondag door het jaar 
12 juli 2020 

Voorganger: emeritus pastoor Gerard Peters 

Cantors: Simon de Jong, Elise Kruit 

Pianist: Annette Veltkamp 

 
OPENINGSLIED:  Psalm 65 

1/ De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. 

 Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. 

 Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, 
 tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. 

5/ Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek 

 en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week. 

 Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan; 
 zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan. 

6/ Gij kroont het jaar van uw genade. 

 Waar Gij getreden zijt tooit de woestijn zich met een wade, 

 de heuvels zijn verblijd. 

 De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond. 
 Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond. 

 

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, om dwalenden de weg te wijzen laat Gij het licht schijnen van uw waarheid. Geef 

dat allen die zich christen noemen afwijzen wat afbreuk doet aan deze naam en 
nastreven wat daaraan beantwoordt. 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: Jesaja 55,10-11 

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij 
de aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen 

hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan 

wie moet eten; zó zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond; het keert 

niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft 
volbracht en zijn zending heeft vervuld.” 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

TUSSENZANG: Psalm 65 (gebeden) 
Refrein: Het zaad viel op de goede grond en bracht vrucht voort. 

1/ Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en vruchtbaar gemaakt. 

Het hemelwater stroomt neer op de akkers; zo maakt Gij ze klaar voor de oogst. Refr. 

2/ Gij drenkt de voren en effent de kluiten, Gij weekt ze met regen en zegent het zaad. 
Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven, op al uw wegen licht vruchtbaarheid. Refr. 

3/ Op eenzame steppen glinstert de dauw, 

een gordel van heerlijkheid licht om uw heuvels. 

De beemden dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van graan: 
het is al jubel en lofzang. Refrein 

 

TWEEDE LEZING: Romeinen 8, 18-23 

Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt 

tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping 
verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een 

zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem, die haar 

daaraan onder-worpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal 

verlost worden uit de slavernij der vergankelijk-heid en delen in de glorierijke vrijheid 
van de kinderen Gods. Wij weten immers, dat de hele natuur kreunt en barensweeën 

lijdt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de 

Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten 

op de verlossing van ons lichaam. 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE: Halleluja (GvL 249) 
Halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 

Wees te allen tijde waakzaam en bidt 

dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. 

Halleluja, halleluja, halleluja.  

 
EVANGELIE: Matteüs 13,1-23 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten.  Toen 

verzamelde zich bij Hem een menigte zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om 

daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot 
hen over vele dingen in gelijkenissen. “Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te 

zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een 

ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot 

snel op, omdat het in ondiepe aarde lag. Toen de zon was opge-komen, kreeg het te lijden 
van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel 

onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel 

op de goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-deels dertigvoudig. 

Wie oren heeft, hij luistere.” Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Waarom spreekt Gij 



tot hen in gelijkenissen?” Hij gaf hun ten antwoord: “Aan u is het gegeven de geheimen 

van het Rijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal 
gegeven worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen 

worden, zelfs wat hij heeft. Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, 

ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. 

Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: Met uw oren zult gij 
luisteren en toch niet verstaan, met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want 

verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen zij 

dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun 

hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Maar gelukkig úw 

ogen, omdat zij zien, en úw oren, omdat zij horen! Want voorwaar, Ik zeg u: Vele 
profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet 

gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. Gij dan, luistert naar 

de gelijkenis van de zaaier: Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort, 

maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die 
op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort 

en het terstond met blijdschap opneemt: maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft 

bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij 

onmid-dellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels is hij, die het woord wel hoort, maar 
dit wordt door de zorgen van de wereld en de begooche-ling van de rijkdom verstik en zo 

blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort 

en begrijpt en daarom vrucht draagt; bij de één is de opbrengst honderdvoudig, bij een 

ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.”  

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: Een zaaier ging uit om te zaaien (GvL 435) 

1/ Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind. 

 Zo wijd als de winden waaien, waar niemand zijn oorsprong vindt. 

2/ Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd graan, 
 maar niemand weet van tevoren de wegen die 't zaad zal gaan. 

3/ Het wordt op de wegen vertreden, het valt in een vruchteloos graf, 

 het sterft aan de doornen beneden, aan de vogels van boven af. 

4/ De lage, de hoge gevaren bedreigen het kiemende graan, 



 maar soms kan het openbaren; de zin van het aardse bestaan. 

5/ Er is geen verwachting van leven, tenzij in de dood van het zaad; 
 we moeten de aarde vergeven dat zij ons sterven laat. 

6/ O, zaaier, ga uit om te zaaien, de kiem waaruit leven ontstond, 

 zo wijd als de winden waaien en maak ons tot moedergrond! 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, zie naar de gaven van uw Kerk die tot U bidt. Geef aan uw gelovigen, die ze als 

voedsel tot zich nemen, de genade van een heiliger leven. Door Christus onze Heer.  

 

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. (GvL 302) 

 

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: Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber) 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, uw gaven hebben wij ontvangen. Wij bidden U : laat in ons de genade van de 

verlossing toenemen, telkens als wij dit mysterie vieren. Door onze Heer. Amen. 
 

MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN 
 
SLOTLIED: Dankt, dankt nu allen God (GvL 415) 

1/ Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

2/ Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 

Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

3/ Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 


