
 
 

13e zondag door het jaar. 

 
Eer geven aan God  

 
 

‘Wie zijn kruis niet opneemt 
En Mij volgt,  
Is Mij niet waardig’. 
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Openingsgezang 
 
1. De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 

3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot in het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld... 

Kruisteken en groet  -  Woord ter inleiding   
 
Gebed om ontferming 
 
allen Ik belijd voor de almachtige God  

en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,   
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. 

 
voorg. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
allen Amen.  
koor Kyrie eleison 
 

Lofzang  
1. Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep de dieren en de dingen  
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen  
houdt Hem in ere. 
 
2. Zingt van de Zoon licht voor onze ogen  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven  
luistert naar Hem het woord van alzo hoge  
houdt Hem in ere. 

 
3. Zingt van de Geest adem van het leven  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven  
waar wij ook gaan wij hebben niets te vrezen  
houdt Hem in ere. 
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Openingsgebed 
 
VIERING     VAN     HET     WOORD 
 
Eerste lezing: Uit het boek tweede boek Koningen, 4, 8-11, 14-16a. 

Op zekere dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij 
haar te komen eten. En iedere keer dat hij in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten.  Daarom zei de 
vrouw tot haar man: `Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt, 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 aan kwam, kon hij de 
bovenkamer betrekken en er zich te ruste leggen. Hierop vroeg Elisa: `Kunnen we dan werkelijk niets voor haar 
doen?' Gechazi antwoordde: `Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.'  Toen riep hij: `Roep haar.' Hij riep haar 
en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: `Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.'  . 
 
Woord van de Heer  Wij danken God 

 
Antwoordpsalm 34 
 
allen   Ervaart het, ziet: mild is de Heer. 
 
Loven wil ik de Heer te allen tijde, 
de lof Gods geef ik stem, altijd weer; 
en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen; 
wie verdrukt is hoort het met verrukking. 
 
Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord, 
Hij heeft hen verlost uit hun noden. 
De Heer helpt de gebrokenen van hart, 
die verslagen van geest zijn, bevrijdt Hij.  
 
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Romeinen, 6, 3-4, 8-11 
 
Broeders en zusters,  
Gij weet toch, dat de doop, waardoor wij een 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, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit 
de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. 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 is gestorven, 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. 
 
Woord van de Heer  Wij danken God 

 
Hallelujavers ( wilt u, indien mogelijk, gaan staan) 

 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 
 
priester De Heer zij met u 
allen En met uw geest 
priester Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 10, 37-42. 

allen Lof zij U Christus 
 
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 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.” 
 
Woord van de Heer  Wij danken God 
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Acclamatie 

. 
Overweging 
 
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. 
 
Voorbede met acclamatie 
 

 
 
Bereiden van de tafel 
 
O salutaris Hostia, Quæ cæli pandis ostium 
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium 
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium 
O salutaris Hostia, O salutaris Hostia 
. 

O zalig Lam, dat voor ons boet 
De deur des hemels opendoet. 

De vijand staat hier om ons heen 
Gij kunt ons helpen, Gij alleen 

 
priester  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,  

door God, de almachtige Vader. 
allen  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  

van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
  

Gebed over de gaven  
 
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.
 
 
Acclamatie na de consecratie 

 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 
Onze Vader    
 
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 
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en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.  
 
priester  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 

barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

allen Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 
Vredesritus 

 
priester  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet 

op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak 
ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid. 

allen Amen 
priester De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
 
Breken van het brood 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede 

 
Communiezang –  Enosj kechotsir yomov (psalm 103) 
 
Enosh kechotsir yomov, k’tsits ha sode kein yotsits 
ki ruach avrò bo v’einenu v’lo ya kirenu od m’komo 
 
V’chesed Adonoi mei olom v’ád olom al y’reiav 
v’tsid ko so liv nei vonim  
 
Enosh kechotsir yomov, k’tsits ha sode kein yotsits  
Ki ruach avrò bo v’einenu V’loya kirenu od m’komo 
V’lo ya kirenu 
 

Want de mens - zijn dagen zijn als het gras, hij bloeit als de bloem op het veld;  
Dan waait de wind – en hij is verdwenen, en de plek heeft geen weet meer van hem.  

 
Maar de goedheid des Heren, zij blijft: zij is eeuwig met wie Hem vrezen;  

zijn gerechtigheid blijft het deel van de kinderen hunner kinderen
 

Gebed  
 
Zegen en wegzending 
 
Slotlied 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
sprekend nabij, de stilte verwacht U, 
mensen bestaan U, zien en beleven U. 
 
Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open, maak ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.. 
 


