
Liturgie voor de 16e zondag door het jaar A, 18 juli 2020 
 
Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog niet gezongen 
worden door de aanwezige kerkgangers. 
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief kunt participeren 
aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken. 
Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantor. 
Hier volgt de orde van dienst: 
 
Intredelied GVL 417 De aarde is vervuld: 1 t/m 4 
 
De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van Goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
 
Kruisteken en begroeting  
Gebeden om ontferming met gesproken antwoorden door Allen 
 
Lofzang GVL 381 Zingt van de vader 
 
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! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alszo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 
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! 
 
Eerste lezing: Wijsh. 12,13.16-19 
Uit het boek der Wijsheid. 
Naast U is er geen andere God, die zorg draagt voor alles, geen andere God,  
voor wie Gij waar zoudt moeten maken, dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. 
Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, 
behandelt Gij allen ook met zachtheid. 
Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, daar toont Gij uw kracht  
en bij hen, die haar ervaren hebben, neemt Gij alle grond tot overmoed weg. 
Gij echter, die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit 
en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid, want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt. 
Door zó te doen, hebt Gij uw volk geleerd, dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn, 
en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd dat Gij, daar waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt. 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 86 na de eerste lezing, waarbij het refrein door Allen wordt gesproken: 
 

Lector, waarna allen herhalen:  
Gij zijt goed en genadig, Heer, 
barmhartig voor elk die U aanroept. 



 
L: Gij zijt goed en genadig Heer, 

Barmhartig voor elk die U aanroept. 
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,  
Geef acht aan mijn smekende stem.  

A: Gij zijt goed en genadig, Heer, 
barmhartig voor elk die U aanroept. 

L: Eens komen de volken, uw schepselen, weer  
 om U te aanbidden, uw naam te geloven. 
 Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping. 
 Gij zijt de enige God. 
A: Gij zijt goed en genadig, Heer, 

barmhartig voor elk die u aanroept. 
L: Gij, Heer, mijn God, zijt barmhartig en goed, 

geduldig, mild en betrouwbaar. 
Let dan op mij, heb erbarmen met mij, 
en schenk uw dienaar uw kracht. 

A: Gij zijt goed en genadig, Heer, 
barmhartig voor elk die U aanroept. 

 
Tweede lezing: Rom. 8, 26-27 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. 
Broeders en zusters, de Geest komt onze zwakheid te hulp. 
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, 
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Gezongen vers vóór het Evangelie: GVL 244 

Halleluja, halleluja.  

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 

omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart. 

Halleluja, halleluja. 
 
Evangelie: Matteüs 13, 24-43 of 24-30 
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:  
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een man,die op zijn akker goed zaad had gezaaid;  
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. 
Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, 
was ook het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: 
Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? 
Hij antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. 
De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeengaren? 
Maar hij zei: Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart 
de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, 
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen 
en bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.” 
Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor:  
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akkers zaaide.  
Dat is wel het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, 
is het groter dan de andere tuingewassen; het wordt een boom,  
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.” 
Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun: 
“Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, 
totdat deze in hun geheel gegist waren.” 
Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets, 
opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord:  
“Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal openbaren 
 wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.” 



Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. 
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden: “Leg ons de gelijkenis uit van het onkruid op de akker.” 
Hij gaf hun ten antwoord: “Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon; de akker is de wereld; 
het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk; het onkruid de kinderen van het kwaad, 
en de vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. 
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de 
wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen allen, die tot zonde 
verleiden en ongerechtigheid bedrijven om hen in de vuuroven te werpen, 
waar geween zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader 
schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luistere.” 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
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. 
 
Bij de voorbede zingt de cantor aan het begin en aan het einde: GVL 399 
O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, 
rijk aan liefde, rijk aan trouw,  
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

Bereiden van het altaar 

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 
 
Gesproken door Allen: 
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. 
 

Gesproken door Allen, 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 en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade.  

Pr: 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 

Pr: 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 

Pr: De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest.  

 

Breken van het Brood – gesproken Lam Gods 
 
Tijdens de communie: Psalm 72” Voor kleine mensen is hij bereikbaar 
Refrein: 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
 
Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. Refrein… 
 
Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. Refrein… 
 
Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein… 
 
Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. Refrein… 
 
Slotzang GVL 651: Wie in de schaduw Gods mag wonen (melodie: Licht dat ons aanstoot) 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 


