EUCHARISTIE OP DE ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A-Cyclus)
ZATERDAG 25 / ZONDAG 26 JULI 2020
Parochie HH. Apostelen Petrus en Paulus Zottegem
Voorganger is E.H. Marc Tant
Intredelied (ZJ 809)
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.
Kruisteken, zegenwens en openingswoord
Een goede gezondheid,
lieve mensen om ons heen, en een beetje welstand:
het zijn belangrijke dingen in het leven.
En toch is daarmee alles nog niet gezegd,
want voor ons is Christus de parel die ons hele bestaan
doet stralen. Hij schenkt ons de glans van de goddelijke wijsheid
en verbindt ons met zijn Vader en met elkaar.
Om samen goed deze eucharistie te kunnen vieren
willen wij ons hart tot God bekeren.

Kyrie-litanie (ZJ 42)
Heer, wij houden te sterk vast aan bijkomstigheden;
en schatten uw Koninkrijk te weinig naar waarde:
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.
Christus, ons geloof is zo klein,
wij durven er niet op vertrouwen
dat uw Vader ons nooit in de steek laat:
Christus, ontferm U over ons.
Christus ontferm U, Christus ontferm U over ons.
Christus ontferm U, Christus ontferm U over ons.
Heer, zend ons uw Geest.
Dat de goddelijke wijsheid ons moge doordringen en omvormen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.
C. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen.
Moge Hij ons zijn vergeving schenken
en ons geleiden op de weg van het volle en eeuwige leven.
EER AAN GOD (ZJ 42)
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde voor alle mensen,
voor alle mensen van goede wil.
Wij loven U, belijden, aanbidden U,
Brengen U dank want groot is uw heerlijkheid.
Heer God, Koning van het heelal,
Heer, onze God, onze Vader almachtig.
O ééngeboren Zoon, Jezus Christus,
Lam van God voor de zonden van de wereld;
Zoon van de Vader, ontferm U over ons.
Zoon van de Vader, ontferm U over ons.
Gij immers draagt de zonden van de wereld,
neem dan onze gebeden ter harte.
Gij aan de rechterhand van de Vader,
Neem ons ter harte, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige, de Heer,
Gij zijt alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed
God, hemelse Vader,
Gij zijt het heil voor allen die U liefhebben.
Wij vragen dikwijls om wat bijkomstig is,
en aan uw woorden gaan wij achteloos voorbij.
Geef ons een opmerkzame geest, vol wijsheid en begrip,
zodat wij bereid zijn alles prijs te geven
om alleen datgene te verwerven
wat in uw ogen waarde heeft.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
1 KONINGEN 3,5.7-12
Eerste lezing uit het eerste boek der Koningen

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 dood 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 voor u niemand ooit heeft gehad
en ook na u niemand zal hebben.
Antwoordpsalm (Psalm 119) ZJ P 164
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.
Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer,
om trouw te zijn aan uw woord.
De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.
Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten,
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
Door uw barmhartigheid moge ik leven,
omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.
Ik begeer wat Gij hebt geboden
boven het fijnste goud.
Daarom heb ik uw bevelen gekozen,
verwerp ik de wet van het kwaad.
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.

Uitstekend is alles wat Gij verordent,
daarom houdt mijn geest daaraan vast.
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.
Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.
ROMEINEN 8,28-30
Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

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 te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren 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.

Alleluia (ZJ 4d)
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

MATTEÜS 13,44-52
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

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 te werpen.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Hebt gij dit alles begrepen? '
Zij antwoordden Hem:
Hij zei hun:
'Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.)

Acclamatie (ZJ 8 c)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Homilie
Credo
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,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.
Amen.
Voorbede (Acclamatie ZJ 10c)
Pr. Tot U, God, komen wij met onze beden,
met de vragen die leven in ons hart.
Wij bidden U vandaag voor jong en oud:
L. Voor de mensen op leeftijd,
die de last van de jaren aan den lijve ondervinden:
dat er respect is voor wie zij zijn en waren,
dat er eerbied is voor wat hun heilig was en is
en dat zij de zorg krijgen die zij verdienen…
Laat ons bidden.

L. Voor mensen in de kracht van hun leven:
dat zij zichzelf niet verliezen in wat goedkoop en oppervlakkig is,
dat zij kiezen voor wat werkelijk van waarde is
en zich verantwoordelijk weten
ook voor hen die na hen komen…
Laat ons bidden.
L. Voor jonge mensen op weg naar volwassenheid:
dat zij oog hebben voor het goede van het verleden
en de toekomst niet vrezen,
dat zij enthousiasme uitstralen
en zich met jeugdig elan inzetten voor een betere wereld,
dichtbij en ver weg…
Laat ons bidden.
L. Voor alle kinderen waar ook ter wereld,
die voor hun ontwikkeling en groei
steeds afhankelijk zijn van anderen:
dat zij krijgen wat zij het meest nodig hebben:
liefde, zorg en de geborgenheid van een warme thuis…
Laat ons bidden.
Pr. Verhoor onze beden, God,
en maak ons mensen naar uw hart,
op elkaar aangewezen
en daarom ook op elkaar betrokken.

Offerande (orgelspel)
Gebed over de gaven
Heer,
al wat wij hebben willen wij uit handen geven
om van U het hemels brood te ontvangen.
Laat uw Zoon onder ons komen,
het brood nemen en het dankgebed uitspreken.
Verzadig allen met de gaven van Christus, onze Heer.

PREFATIE (van de zondagen door het jaar VIII)
De Heer zij met U.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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.
Gij hebt uw kinderen,
die door de zonde van U waren vervreemd,
opnieuw bij U willen samenbrengen
door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest:
één volk uit de drie-ene God,
lichaam van Christus, tempel van de Geest,
uw kerk op aarde: tot lof van uw veelvoudige wijsheid!
Daarom, met de koren van de engelen,
loven en aanbidden wij U
en zingen (zeggen) vol vreugde:
HEILIG (ZJ 42)
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.
Eucharistisch gebed
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.
Vredesgebed
Lam Gods (ZJ 42)
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede.
Communie
Communielied (ZJ 813)
Wat God doet dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig
In nood is mij zijn trouw nabij
Ja Hij, de Heer des heren
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan
Hij is mijn licht en leven
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd' en leed :
zijn vaderlijk' ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Wat God doet, dat is welgedaan
daar laat ik het bij blijven
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
Als God mij leidt, kan ik de tijd
van duisternis verdragen;
ik zal zijn licht zien dagen
Meditatie (lector)
Ik hou van je – zegt God.
Ik heb het je al vaak verteld,
maar je kan het moeilijk geloven:
je bent zo kostbaar in Mijn ogen.
Ik heb er alles voor over

om mijn liefde aan jou te kunnen geven,.
Mijn kostbaarste parel, Jezus, mijn geliefde Zoon,
heb Ik aan de wereld en aan jou geschonken.
Ik hoop dat jij die gave altijd naar waarde weet te schatten.
Koester die parel, bewaar Jezus in je hart.
Misschien zal je omgeving
je verbondenheid met Hem niet begrijpen,
maar weet dan dat mijn Geest je van wijsheid en kracht zal vervullen.
Zo zal je de stormen kunnen trotseren en kiezen voor wat blijvend is
en van waarde is tot in eeuwigheid.
Slotgebed
Heer,
Gij verhoort ons gebed meer dan wij kunnen vermoeden.
Brood van eeuwig leven hebt Gij ons gegeven
en ons uitgenodigd om uw Zoon te volgen.
Laat ons aan deze roeping beantwoorden,
liefdevol elkaar verdragen
en ijveren voor gerechtigheid en vrede.
Bewaar ons in de eenheid van uw heilige Geest.
Door Christus, onze Heer.
SALVE REGINA
Salve, Regina,
Mater misericordiae,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Wees gegroet, koningin,
moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop,
wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen
van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw
schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete
maagd Maria.
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