EUCHARISTIEVIERING 16e ZONDAG DOOR HET JAAR
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 18/19 JULI 2020
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OPENINGSLIED: DE DAG GAAT OPEN
De dag gaat open voor het Woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven
oorsprong en toekomst.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,
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de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
GEBED OM VERGEVING
GvL 226
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot
God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die onze voorspreker zijt aan de recchterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
GLORIALIED: EER AAN GOD IN DEN HOGE
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God,
almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
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aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit het boek der Wijsheid 12, 13. 16-19
Naast U is er geen andere God die zorg draagt voor alles, geen andere
God, voor wie Gij waar zoudt moeten maken dat Gij niet
onrechtvaardig hebt geoordeeld. Uw macht is de grond van uw
rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, behandelt Gij allen
ook met zachtheid. Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft,
daar toont Gij uw kracht en bij hen die haar ervaren hebben, neemt
Gij alle grond tot- overmoed weg. Gij echter, die over de macht
beschikt, met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit en Gij
bestuurt ons met veel goedertierenheid, want Gij kunt uw macht
tonen, wanneer Gij maar wilt. Door zo te doen hebt Gij uw volk
geleerd, dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn, en
hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd dat Gij, daar waar gezondigd
wordt, de kans tot inkeer biedt.
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Ps. 86 (85), 5-6, 9-10, 15-16a
Refrein: Gij zijt goed en genadig, Heer.
Gij zijt immers goed en genadig, Heer,
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barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden,
geef acht op mijn smekende stem. Refr.
Eens komen de volken, uw schepselen, weer
om U te aanbidden, uw Naam te loven.
Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping,
Gij zijt de enige God. Refr.
Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed,
geduldig, mild en betrouwbaar.
Let dan op mij, heb erbarmen met mij,
en schenk uw dienaar uw kracht. Refr.
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Rome 8, 26-27
Broeders en zusters, De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij
weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten
doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de
heiligen naar Gods bedoeling.
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIAVERS: Apok., 2, 10c
Alleluia. Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer, en Ik zal u de
kroon des levens geven. Alleluia.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs 13, 24-43
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor: "Het Rijk der
hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid,
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid
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tussen de tarwe en ging heen. Toen de halmen opgeschoten waren
en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. Nu gingen de
knechten naar hun meester en zeiden hem: "Heer, ge hebt toch
goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op
staat?" Hij antwoordde hun: "Dat is het werk van een vijand". De
knechten zeiden tot hem: "Wilt ge dan dat we het bijeengaren?"
Maar hij zei: "Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid
bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot
de oogst, en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: Haalt eerst
het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden; maar
slaat de tarwe op in mijn schuur."
Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor: "Het Rijk der hemelen
gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is
wel het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is
het groter dan de andere tuingewassen; het wordt een boom, zodat
de vogels in zijn takken komen nestelen." Nog een andere gelijkenis
vertelde Jezus hun: "Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een
vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel
gegist waren." Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en
zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets, opdat in vervulling zou
gaan het door de profeet gesproken woord: "Ik zal mijn mond
openen in gelijkenissen, Ik zal openbaren wat verborgen is geweest
vanaf de grondvesting der wereld." Toen liet Hij de menigte gaan en
keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en
zeiden: "Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker." Hij
gaf hun ten antwoord: "Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het
Rijk; het onkruid de kinderen van het kwaad, en de vijand die het
zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de
maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht
en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de
wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit
-6-

zijn Rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en
ongerechtigheid bedrijven om hen in de vuuroven te werpen, waar
geween zal zijn tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het
Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij
luistere."
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: U KOMT DE LOF TOE
GvL 265
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
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;
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de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
VOORBEDE
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v.
collectegeld.
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
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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 door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft
Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het
lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot
het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit de doden te
verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de poort
ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, met alle engelen
en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en
zingen U toe vol vreugde: Heilig
GvL 294
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:
GvL 731
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 de
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
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Wij vragen u te gaan staan.
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
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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Wij gaan nu allen zitten.
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.
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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 het 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 Franciscus, aan onze
bisschop Johannes, en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt
aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet hen niet, 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.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
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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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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.
Amen.
De vrede der Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
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.
COMMUNIE
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GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.
Of:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof
Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij
nooit van U gescheiden worden.
Amen.
COMMUNIELIED: HET BROOD IN DE AARDE
Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
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Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan,
wij delen het met elkander,
ons hele mensenbestaan.
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN
ZEGEN
SLOTLIED: WIE IN DE SCHADUW GODS
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
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Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
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