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13e zondag door het jaar  28 juni 2020 (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eer geven aan God 
Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,  

 is Mij niet waardig.  
Matteüs 10, 38  

O p e n i n g s r i t e n  
 
Openingslied VERNIEUW GIJ MIJ                                         
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. 
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Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Inleiding 
 
Boeteact 
U roep ik, Heer, haast U en help mij, luister toch nu ik luid 
tot U roep. 
Heer, Ontferm U over ons . 
Laat mijn hart niet ingaan op het kwade, geen daden van 
boosheid verrichten 
Christus, Ontferm U over ons 
Mijn ogen zijn op U gericht, bij U zoek ik  mijn toevlucht 
Heer, Ontferm U over ons 
Moge de Almachtige God……  
 
Eer aan God...  Samen bidden 
V: Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 

A: Wij loven U. 

V: Wij prijzen en aanbidden U. 

A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote 

heerlijkheid. 

V: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige 

Vader;  

A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  



 

3 

 

V: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

A: Gij, die wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U 

over ons; 

V: Gij, die wegneemt de zonden van de wereld, aanvaard 

ons gebed; 

A: Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 

over ons. 

V: Want Gij alleen zijt de Heilige.  

A: Gij alleen de Heer. 

V: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de 

heilige Geest. 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen 

 
Collecta-gebed 
Heer, onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet, 
in hun gelaat kunnen wij U herkennen. 
Wij bidden U 
dat wij aan deze uitnodiging niet voorbijgaan, 
maar gastvrij worden en openstaan 
voor ieder die uw profeet kan zijn 
en ons op zijn manier verhaalt, van uw Zoon Jezus 
Christus, onze Heer, die met U leeft en heerst... 
 
L i t u r g i e  v a n  h e t  W o o r d  
Eerste lezing 
Een vrouw uit Sunem verleent gastvrijheid aan de profeet 
Elia: zij maakt plaats voor Gods woord in haar leven. 
Uit het tweede boek Koningen 4, 8-11.14-16a 
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Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. 
Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met 
aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten. 
En iedere keer, dat de profeet in het vervolg daar in de 
buurt kwam, ging hij daar eten. 
Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot:  
`Luister eens, ik heb gemerkt, dat hij die altijd bij ons aan 
huis komt, een heilige man Gods is. 
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem 
metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp 
in zetten; als hij dan bij ons aankomt, 
kan hij daar zijn intrek nemen'. 
Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, 
kon hij de bovenkamer betrekken 
en er zich te rusten leggen. 
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht:  
`Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?'.  
Gechazi antwoordde: 
`Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud'. 
Toen zei Elisa:  `Roep haar'. 
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening 
staan. En Elisa zei: `Volgend jaar om deze tijd 
zult u een zoon aan uw hart drukken'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 89, 2-3.16-19 
 
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
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Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, 
uw trouw verkondigen aan elk geslacht. 
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,  
de hemel is de grondslag van mijn trouw. 
 
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,  
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.  
Van dag tot dag vertrouwt het op uw naam,  
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid. 
 
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte, 
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk. 
Want van de Heer ontvingen wij ons schild, 
de Heilige van Israël gaf ons een koning. 
 
Tweede lezing 
Gedoopt worden is sterven met Jezus en met Hem 
opstaan tot nieuw leven. 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Romeinen 6, 3-4.8-11 
Broeders en zusters, 
Gij weet dat de doop, 
waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, 
ons heeft doen delen in zijn dóód? 
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, 
opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden 
zoals Christus, die door de macht van zijn Vader 
uit de doden is opgewekt. 
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Indien wij dan met Christus gestorven zijn,  
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; 
want wij weten dat Christus, 
eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: 
de dood heeft geen macht meer over Hem. 
Door de dood die Hij gestorven is, 
heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; 
het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. 
Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de 
zonde en levend voor God in Christus Jezus. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Alleluja Efeziërs 1, 17-18 
Alleluja. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons 
innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is 
waartoe Hij ons roept. Alleluja. 
 
Evangelielezing  
Wie u opneemt, neemt Mij op, zegt Jezus; 'en wie 
Mij opneemt, neemt Hem op die Mij 
gezonden heeft'.  
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 10, 37-42 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: 
'Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,  
is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan 
Mij, is Mij niet waardig. 
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,  
is Mij niet waardig. 
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Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,  
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil,  zal het vinden. 
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, 
neemt Hem op die Mij gezonden heeft. 
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, 
zal ook het loon van een profeet ontvangen; 
en wie een deugdzaam mens opneemt, 
omdat het een deugdzaam mens is, 
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. 
En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker 
koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, 
voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

Gebed van de gelovigen - voorbede 
Laat ons bidden tot God de Vader,  
dat Hij ons helpt een leven te leiden  
dat Hem waardig is. 
 
Bidden we voor de Kerk: 
dat zij ons steeds mag blijven aansporen 
van harte te doen wat de Heer van ons vraagt, 
opdat ook in ons het goede dat van God komt, 
aan het licht mag komen. Laat ons bidden… 
Bidden we voor de wereld waarin wij leven: 
dat mensen mogen inzien dat het hun goed doet 
als zij instemmen met de dingen die van God komen; 
dat alle mensen de waarde van het evangelie mogen 
erkennen. Laat ons bidden… 
 
Bidden we voor mensen die zijn vastgelopen in hun 
leven: dat zij mogen ervaren 
dat er in de weg van Jezus een groot geluk ligt; 
dat daarmee een nieuw en hoopvol perspectief wordt 
geboden. Laat ons bidden… 
 
Bidden we voor onszelf: 
dat wij steeds open blijven staan 
voor wat van God komt; 
dat wij ook het goede in andere mensen weten te 
herkennen; dat we onze instemming betuigen met 
alles wat goed is. Laat ons bidden… 



 

9 

 

Hier volgen de intenties van de eigen gemeenschap... 
 
Heer, wij vragen U: open onze ogen 
opdat wij U de eer mogen geven die U toekomt 
en wij zo steeds meer de mens mogen worden 
zoals U die bedoeld heeft. Door Christus onze Heer. 
Amen 
 
E u c h a r i s t i s c h e  l i t u r g i e  
Gebed over de gaven 
Heer, zo vele dingen om ons heen 
zijn tastbare tekenen van uw goedheid voor de mens. 
Maar bovenal danken wij U voor dit brood en deze wijn 
waarin wij onze bereidheid uitdrukken geheel aan U toe 
te behoren. 
Laat deze gaven voor ons het sacrament zijn 
van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. 
 
Prefatie 
I van de zondagen door het jaar 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal 
door Jezus Christus onze Heer. 
Die eenmaal door de dood is heengegaan, 
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; 
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die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, 
om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, -  
koningen en priesters worden wij genoemd. 
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: 
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt 
om nu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
Heilig, heilig, heilig... 
 
Eucharistisch gebed V, met acclamatie 1  
God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 
ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd 
voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om 
ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
 
Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne, 
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn 
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de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn 
uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij 
hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, 
en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT DEZE BEKER 
EN DRINKT HIER ALLEN UIT , 
WANT DIT IS DE BEKER 
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED 
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DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
Trouw aan dit woord, Vader 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw 
heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus N., 
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aan onze bisschop N., en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 

 
 

Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank, 
door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen 
 
Onze Vader…. 
 
Vredes wens 
 
Lam Gods…. 
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Gebed na de communie 
Heer, onze God, 
het werk dat Gij verricht in Jezus, uw geliefde Dienaar, 
mogen wij tot voltooiing brengen. 
Gesterkt door deze gaven, vragen wij U: zend ons in deze 
wereld om van uw liefde te getuigen en mee te werken 
aan de verbreiding van uw Rijk. Door Christus onze Heer. 
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Wegzending/Zegen 
 
Slotlied: Dankt, Dankt nu allen God 
 
Dankt, dankt nu allen God 
Met hart en mond en handen, 
Die grote dingen doet 
Hier en in alle landen, die ons van kinds been aan, 
Ja, van de moederschoot,  
Zijn vaderlijke land en trouwe liefdebood. 
 
Die eeuwig rijke God 
Moge ons reeds in dit leven  
Een vrij en vrolijk hart 
En milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
Is hier en overall een helper die bevrijdt. 
 
Lof, er en prijs zij God 
Die troont in ‘t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping 
loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
Het heden zingt zijn eer, 
De toekomst is zijn rijk.  
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