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Liturgie voor de 21e zondag door het jaar A, 22 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! 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
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duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
Houdt Hem in ere! 
 
Eerste lezing: Jesaja 22, 19-23  
Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: 
“Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon 
van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in handen 
geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van 
Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal 
niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een erezetel voor 
het huis van zijn vader.” Zo spreekt de almachtige Heer. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 138 
Refrein: Loven wil ik U met heel mijn hart, prijzen uw naam om uw goedheid en trouw. 
 
1.  Loven wil ik U met heel mijn hart, buigen wil ik voor uw heiligdom,  
 prijzen uw naam om uw goedheid en om uw trouw. Refrein 
 
2.   Gij die mij verhoorde het uur dat ik riep, mij bezielde, mij kracht hebt gegeven:  
 Gij dien loven de vorsten der aarde, en hun lied prijst de leiding des Heren:  
 "Groot de majesteit van de Heer". Refrein 
 
3.   Ja, verheven de Heer, die de nederigen ziet en doorgrondt de trotse van verre;  
 moest ik gaan door het hart der ellende, nog hield Gij mijn leven bewaard. Refrein 
 
4.   Uw rechterhand brengt mij heil. De Heer voltrekt het voor mij:  
 tot in eeuwigheid, Heer, uw genade. Laat niet varen het werk uwer handen. 
 
Tweede lezing: Romeinen 11, 33-36 
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe 
onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan 
vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. 
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.  
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang 
Halleluja, Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 
 
Evangelie: Matteüs 1, 16, 13-20  
In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag: 
“Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?” Zij antwoordden:“Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.” “Maar gij,” sprak Hij tot hen, 
“wie zegt gij dat Ik ben?” Simon Petrus antwoordde:“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus 
hernam: “Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn 
Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen 
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en 
wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in 
de hemel ontbonden zijn.” Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de 
Christus was. 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de 
Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen 
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met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de 
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is 
mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is 
verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand 
van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt 
geen einde. Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de 
Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de 
profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving 
van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.. 
 
Gezongen acclamatie bij de voorbede aan het begin en het eind tussen door gesproken door iedereen: 
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. 
 
Na de consecratie GVL 305 

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. 

 
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. 
 
  



4 
 

Tijdens de communie gezongen:  
1. Eet en drinkt van brood en wijn tot mijn gedachtenis 
 en weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is. 
 
2. Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis 
 en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis. 
 
3. Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis 
 en maakt zo in uw daden waar dat leven geven is. 
 
Slotlied: Lied van de wegzending GVL 654 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt 
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,  
versterk uw broeders, versterk uw zusters. 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt 
 
1. Gaat uit over alle landen tot zover als de wereld reikt. 
 Verkondigt het Evangelie dat het alles wat leeft bereikt  Refrein 
 
2. En zegt wie in Hem geloven zijn gered voor het koninkrijk. 
 De wonderen, blijde tekens zijn dan binnen uw handbereik. Refrein 
 
3. Verdrijft in Zijn naam de duivels, dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
 Legt handen op aan wie lijden,  dat het heil tot de hemel reikt. Refrein 


