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Liturgie voor de 19e zondag door het jaar A, 8 augustus 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: God heeft het eerste woord GvL 446 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Kruisteken en begroeting  
 
Schuldbelijdenis gesproken  
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. 
 
Voorganger: Moge … 
 
Heer ontferm U over ons - Heer, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons - Christus, ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons - Heer ontferm U over ons 
 
Lofzang: Zingt van de Vader die in den beginne GvL 381 
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! 
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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: 1 Koningen 19,9a.11-13a 
In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen en 
overnachtte er. Maar de Heer zei tot hem:’Ga naar buiten en treed aan voor de Heer op de berg.’ 
Toen trok de Heer voorbij. Vóór Hem uit ging een hevige storm, die bergen deed splijten en rotsen 
verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de 
aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het 
vuur volgde het suizen van een zachte bries.  
Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang 
van de grot. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm: Doe ons Heer, uw genade aanschouwen GvL psalm 85 
 
Refrein: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil, over ons. 
 
Gij koos, Heer, dit land tot het uwe,  
hebt de keer voor Jakob gebracht. 
Herstel ons dan, God die ons heil zijt,  
doorbreek uw afkeer van ons. 
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil, over ons. 
 
Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, 
gerechtigheid en vrede zij kussen elkaar. 
Dan wast waarheid op uit de aarde, 
reikt gerechtigheid neer van de hemel. 
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil, over ons. 
 
Overvloed geeft de Heer daarenboven 
onze aarde draagt haar gewas. 
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan, 
reeds begon op de heerbaan haar loop. 
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil, over ons. 
 
Tweede lezing: Romeinen 9,1-5 
Broeders en zusters, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de 
heilige Geest: in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet op houdt. Waarlijk, ik zou wensen zelf 
vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. 
Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, 
de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die, 
boven alles verheven, God is: de gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.  
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang 
Halleluja, halleluja. 
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.  
 
Evangelie: Matteüs 14,22-33 
Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te 
varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in 
afzondering te bidden. De avond viel en Hij was daar alleen. 
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want zij hadden 
tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem 
zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen 
van angst te schreeuwen.  
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Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen:’Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.’ 
‘Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 
Waarop Jezus sprak: ‘Kom!’  
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, 
werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep 
hem vast, terwijl Hij tot hem zei: ‘Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld”.  
Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: 
‘Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God’.  
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
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. 
 
Gezongen acclamatie bij de voorbede:  
Heer, luister naar ons en verhoor ons. 

 
Bereiden van  de tafel 
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 GvL 291: 
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 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
 

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 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.  
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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 – gezongen GvL 331 
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. 
 
Tijdens de communie gezongen:  
Neem mij aan zoals ik ben,  
zuiver uit wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
 
Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw GvL 565 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras dat dankt voor dauw. 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood; 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint; 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat; 
zingt voor de deur die open staat; 
zingt voor de God die zingen laat; 
alleluja, alleluja. 


