
Liturgie voor de 17e zondag door het jaar A, 25 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 Ps 119’’ 
 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon, 
laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 
Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.  
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.  
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht, ik hoor wat Gij gebiedt, 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.  
 
Kruisteken en begroeting  
 
Schuldbelijdenis. Allen bidden. 
 
Heer ontferm U over ons. Allen herhalen. 
Christus ontferm U over ons. Allen herhalen. 
Heer ontferm U over ons. Allen herhalen. 
Lofzang GVL 401 Aanbidt en dankt uw Vader, God 
 
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
die leeft van 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.  
 
Eerste lezing: 1 Koningen 3,5.7-12 



In die dagen verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei: ‘Wat wilt ge dat Ik u geef?’ 
Salomo antwoordde: ‘Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een jonge man 
ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren 
hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame 
geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. 
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’ 
Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: ‘Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet 
gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dooed van uw vijanden, maar omdat 
ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een 
geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u iemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben.’ 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 119” na de eerste lezing, gezongen, het refrein wordt door Allen gesproken: 
 
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad 
 
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,  
het staat in de hemel vast. 
 
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
 
Van geslacht tot geslacht tot geslacht duurt uw trouw,  
als de aarde die Gij hebt gegrond.  
 
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
 
Tweede lezing: Romeinen 8,28-30 
Broeders en zusters, wij weten dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die 
volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.  
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij 
rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.  
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 13,44-52 of 44-46 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen 
iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en 
kocht die akker. 
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote 
waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.’ 
(Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen, vissen van allerlei soorten 
bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te 
zoeken en in manden te doen; de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van 
de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de 
vuuroven werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?’ 
Zij antwoordden Hem; ‘Ja.’ 
Hij zij hun: ‘Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een 
huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt.’) 
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. 
 
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  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: 
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 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 Lam Gods 
 
Tijdens en nà de communie: instrumentaal 
 
Slotzang GVL 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn.  
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt.  
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht.  
 
 


