
 
 

 
 

Eucharistieviering op de 22e zondag door het jaar 
Zondag 30 augustus 2020 
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Openingslied Open the eyes of my heart 
 
Open the eyes of my heart, Lord 
Open the eyes of my heart 
I want to see You, 
 I want to see You  
 
To see You high and lifted up 
Shinin' in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy  
 
Holy, holy, holy,  
holy, holy, holy 
holy, holy, holy 
I want to see You 
 
Opening door de pastoor 
 
Kyrie uit Taize 
 

Kyrie, Kyrie eleison.  
Christe, Christe eleison.  
Kyrie, Kyrie eleison.  
 
Gloria uit Taize    
 
C:Gloria, Gloria in excelcis Deo, alleluja, alleluja 
 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
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Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen 
 
Openingsgebed door de pastoor 

 

Eerste Lezing  uit de profeet Jeremia 

 

 De profeet Jeremia bad als volgt: "Heer God, Gij hebt mij verleid, 

ik ben bezweken; Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. 

De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. 

Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, "geweld en 

onderdrukking" roepen. Het woord van de Heer brengt mij 

iedere dag schande en smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer 

van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er 

een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle 

moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet."   

 Woord van de Heer – Wij danken God 
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Tussenzang  Adonai 

 

Adonai, blessi de Yu Nen 
Roos fu saron, 

Yu de so bun 
Tranga Gado, santa de Yu Nen 

Yu tranga anoe in rigeri ala se 
 

Adonai, geheiligd is uw Naam 
Roos van Saron, 

U bent zo goed 

Machtige God, heilig is Uw Naam 
Uw machtige hand regeert alle zeeën. 
 
Tweede Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de 
christenen van Rome 
 

Broeders en zusters, Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf 

aan God toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan 

aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw 

gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een 

nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u 

wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. 

Woord van de Heer – Wij danken God 

Evangelie-acclamatie Alleluja uit Congo 
 
Alleluja, Alleluja  
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Evangelielezing volgens Matteüs 

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij 

naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden 

van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar 

dat Hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou 

verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig 

daarover te onderhouden: "Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag 

U nooit overkomen !" Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: 

"Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u 

leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil." 

En daarna tot zijn leerlingen: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet 

Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te 

nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar 

wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor 

nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit 

ten koste gaat van eigen leven? "Of wat zal een mens kunnen 

geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de Mensenzoon zal 

komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn 

engelen, dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden." 

Acclamatie bij het Evangelie Want wie zijn leven wil reden 

 

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. 

Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het redden.  

 

Overweging door de pastoor 
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Geloofsbelijdenis 

 

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. 

Voorbeden 

 

Bede bij elke voorbede: 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

Gebedsintenties van de parochie 
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Bereiding van de gaven  

 

Lied bij de bereiding van de gaven Samen de toekomst in 
 

Had je niet gezegd, had je niet gezegd dat jij een bron zou zijn 
in de droge woestijn, dat je te vinden was, voor mij? 
Had je niet gezegd,had je niet gezegd dat jij een licht zou zijn 
in een duistere nacht, dat je te vinden was, voor mij? 
Had je niet gezegd, had je niet gezegd 
dat jij een weg zou banen door de kolkende zee,  
dat je te vinden was, voor mij? 
 
Ja, je hebt me ooit gezegd: 'Ik zal bij je zijn.  
Ik laat je niet alleen, alleen, nee, nooit meer.' 

 
Laat me lopen over peilloze diepte. 

Laat me gaan naar de toppen van de bergen. 
Laat me gaan tot de einder van de zee. 

Laat me vinden die onbekende bron 
Laat me horen je fluisterende stem. 

 
Ja, je hebt me ooit gezegd: 'Ik zal bij je zijn.  

Ik laat je niet alleen, alleen, nee, nooit meer.' 

Gebed over de Gaven door de pastoor 
 
Eucharistisch gebed    
 
P: De Heer is met u 
A: En met uw geest 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig 
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P: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U 
danken, altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al 
wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens 
gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij 
aan hem onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen 
en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door Christus 
onze Heer. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en 
aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 
Sanctus uit Missa Aqua Viva 
 

Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth  (3x) 
 
P:Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze 
Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
aan zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen,want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is 
mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 

vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

A: Als wij dan eten van dit Brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige 
dienst te verrichten.Zo delen wij in het lichaam en bloed van 
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd, tot een enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze 
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met 
de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met de andere 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader. In de eenheid van de heilige 
Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. A: Amen 
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Onze Vader  
      
Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd, 
  Uw rijk kome; Uw wil geschiede,  
  op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 

  en breng ons niet in beproeving, 

  maar verlos ons van het kwade 

P:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig 
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze 
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 
 

Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei uit Missa Aqua Viva 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communie 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Communielied Take me as I am  uit Iona 
 
Take, O take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me 
 
Slotgebed door de pastoor 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 

Slotlied Give us hope  
 
Listen to the sound of my voice, 
Can you feel the beat of my heart? 
Listen to the questions I have. Listen to me! 
It’s alle very simple, to see what we need. 
 
Give us hope, my voice is calling. 
Can you see? Look in my eyes. 
Can you feel, my hand is reaching. 
Give us hope and we’ll show you the way. 
 
Listen to the sound of my voice, 
Can you feel the beat of my heart? 
Listen to the questions I have. Listen to me! 
We are the future, help us believe. 
 
Give us hope, my voice is calling. 
Can you see? Look in my eyes. 
Can you feel, my hand is reaching. 
Give us hope and we’ll show you the way. 
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Take my hand, now look in my eyes, 
Tell me what you see. 
 
Give us hope, my voice is calling. 
Can you see? Look in my eyes. 
Can you feel, my hand is reaching. 
Give us hope and we’ll show you the way. (2x) 

 

 
 
 


