18e zondag door het jaar

2 augustus 2020

Geven jullie hun maar te eten
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf voile korven op.
Matteüs 14, 20

Openingslied: GOD HEEFT HET EERSTE WOORD
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.
Inleiding en begroeting
Boeteact
Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten,
Verbergt U uw gelaat voor mij?
HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Zie naar mij om en antwoord mij.
CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS
Op U liefde vertrouw ik, mijn hart zal juichen om uw
redding. HEER ONTFERM U OVER ONS
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Eer aan God...
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;
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,
behoeftigen schenkt Gij overvloed
en voor wie honger heeft, breekt Gij het brood.
Leer ons de zin verstaan van de eucharistie.
Neem van ons weg al wat verhindert
aan uw liefde to beantwoorden.
Breng ons dichter bij U en bij elkaar.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...
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Liturgie van het Woord
Eerste lezing
Verzadigt u aan het echte voedsel.
Uit de profeet Jesaja 55, 1-3
Zo spreekt God de Heer:
`Komt naar het water, gij alien die dorst lijdt!
Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen.
Komt kopen wijn en melk.
Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?
Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt?
Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.
Neigt uw oor en komt naar Mij
en luistert en gij zult leven'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Antwoordpsalm

Psalm 145, 8-9.15-16.17-18

Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons.
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig
en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor
iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.
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De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft
hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor
alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens.
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in
al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk
die oprecht tot Hem bidt.
Tweede lezing
Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
Romeinen 8, 35.37-39
Broeders en zusters,
wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger,
naaktheid, levensgevaar of het zwaard?
Over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dank zij Hem die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven,
noch engelen, noch boze geesten,
noch wat is noch wat zal zijn,
en geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
die is in Christus Jezus onze Heer.
Woord van de Heer. - Wij danken God
.
Alleluja Matteüs 4, 4b
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Alleluja. Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
Alleluja.
Evangelielezing
Jezus geeft voedsel aan een grote menigte mensen.
Allen eten tot ze verzadigd zijn.
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 14, 13-21
In die tijd voer Jezus in een boot
naar een eenzame plek om alleen te zijn.
Maar het volk kwam dit te weten
en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag,
kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun
zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn
leerlingen naar Hem toe en zeiden: `Deze plek is eenzaam
en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de
dorpen eten te gaan kopen'.
Het is niet nodig dat zij weggaan - zei Jezus hun geeft gij hun maar te eten'.
Doch zij antwoordden:
`Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee
vissen'.
Waarop Jezus sprak: `Brengt die dan hier'.
En Hij gaf opdracht
dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken,
6

brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het yolk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf voile korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden
gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.
Woord van de Heer. - Wij danken God.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede
Barmhartige God,
Gij die ons steeds weer leven in overvloed schenkt,
luister naar onze gebeden:
Voor de Kerk van Christus,
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die mag delen in zijn overvloed van liefde en
barmhartigheid: dat zij hiervan getuigt
en haar leden ertoe oproept te delen met wie weinig of
niets hebben. Laat ons bidden…

Voor alien die gebrek hebben aan voedsel en drinken,
om helpende handen en om leiders die werkelijk begaan
zijn met mensen. Laat ons bidden…
Voor alien die het leven als vanzelfsprekend zien, die
alleen de buitenkant van mens en wereld zien om
verwondering voor het geheim van al wat is. Laat ons
bidden…
Voor onszelf - gelovigen in Jezus' Naam;
dat wij ons laten aanspreken door Jezus en durven te
leven vanuit Gods oneindige liefde. Laat ons bidden…
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
God Schepper, van U komt alle leven.
Maak ons ontvankelijk voor het geheim van uw Liefde
dat wij steeds weer ontmoeten in Jezus Christus.
Geef ons het vertrouwen, dat wij ook zelf in staat zijn
liefhebbende mensen te zijn.
Wij vragen het U in Christus' Naam. Amen
Gebed over de gaven
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Heer, aanvaard wat wij U geven, al is het onvolkomen.
Maak onze offerande tot teken van uw overvloed,
tot brood dat uit de hemel daalt en voedsel is voor
eeuwig leven. Door Christus, onze Heer.

Prefatie: bij eucharistisch gebed IV
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk
goed uw heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader;
Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen,
Gij bestaat van voor alle eeuwen
en Gij duurt in alle eeuwigheid voort,
in het ontoegankelijke licht is uw woning.
Gij zijt de bron van leven, in uw goedheid hebt Gij alle
dingen tot bestaan geroepen,
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt
met de glans van uw licht.
Daarom staat rond U een schare van engelen
die niemand tellen kan, uw dienaren,
die het gelaat van uw glorie zien
en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht.
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen,
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met ieder schepsel op aarde
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: Heilig,...
Eucharistisch gebed IV,
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt
Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan
zijn Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van
de dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle
hulp tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U
reeds heeft gevonden. Menigmaal - hebt Gij aan de
mensen een verbond aangeboden en hen, bij monde
van uw profeten, gesproken over hun heil in de verte.
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat
Gij toen de tijd van wachten voorbij was, uw
eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is
mens geworden door de heilige Geest uit de maagd
Maria, als mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles
aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen
heeft Hij een boodschap gebracht van liefde en heil,
aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan bedroefden
zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten volle waar
te maken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd en
door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer
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voor onszelf zouden leven maar voor Hem, die om
onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand
verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige
Geest om zijn werk deze wereld te voltooien: onze
heiligmaking ten einde toe.
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam + en Bloed
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbondmet-ons voor altijd.
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot
het uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd
voorzat nam Hij het brood, brak het, en zegende U, en
gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn
Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de
woorden:
Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de
beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is
mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te
gedenken.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij
geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien
vol verwachting uit naar zijn wederkomst in
heerlijkheid. Wij brengen U het offer van zijn Lichaam
en Bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave
van heil voor de wereld.
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig
offer, dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd.
Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit
deze beker drinken, door uw heilige Geest tot één
lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot
een levende offerande, tot uw lof en eer.
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit
offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar,
onze paus Franciscus., voor onze bisschop Johannes,
voor de bisschoppen van de gehele kerk, voor de
priesters en diakens, voor allen ook die U dit offer
aanbieden, voor heel het gelovige volk en voor hen die U
met een oprecht hart zoeken.
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Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon,
zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige
gezindheid door U alleen was gekend.
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat
wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt
tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, die
Gij hebt verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in
uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die
Gij uit zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen
door Christus onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle
goed geeft, gisteren, nu en altijd.
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.
V. Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft.
A. 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. Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
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Vredes wens
Lam Gods….
Communielied:
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.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Gebed na de communie
Heer, onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.
Leer ons met anderen te delen
van wat wij in overvloed ontvangen hebben.
Door Christus, onze Heer.
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Slotlied: ZINGT VOOR DE HEER VAN LIEFDE EN TROUW.
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.
.
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