
Liturgie voor de 15e zondag door het jaar A, 11 juli 2020 
Het is 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: 
 
Openingslied De aarde is vervuld 
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. 
 
De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 
 
Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 
 
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
 
Kruisteken en begroeting  
Schuldbelijdenis Allen 
 
Lofzang 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 alzo 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: Jes. 55,10-11 
Uit de Profeet Jesaja. 
“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. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 1193 na de eerste lezing, waarbij het refrein bij aanvang van de psalm en na het 1ste 
en tweede couplet door Allen wordt gesproken: 
 

A: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
 

C: Uw woord Heer, blijft voor eeuwig gelden, het staat in de hemel vast 
 

A: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.  
 

C: Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, als de aarde die Gij hebt gegrond. 
 

A: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 



Tweede lezing: Rom. 8,18-23 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. 
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 onderworpen heeft. 
Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden 
uit de slavernij der vergankelijkheid 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. Wij danken God. 
 
Gezongen vers vóór het Evangelie: 

Halleluja, halleluja. 

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven Gij hebt woorden voor eeuwig leven 
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 opgekomen, 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 onmiddellijk 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 begoocheling van de rijkdom verstikt 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.” 
Na het Evangelie: 
Woord van de Heer, Wij danken Goed. 
 
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. 

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 
 
Gezongen: 
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.  



 
Gezongen: Lam Gods 
 
Slotzang:  Aanbidt en dankt uw Vader 
Aanbidt en dankt uw vader, God 
die leeft in eeuwigheid; 
aan Hem behoort het koningschap 
en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon, 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op ’t grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vaders hand, 
daar heerst een goede Geest. 
 

 

 


