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Zestiende zondag door het jaar - 17 juli 2022 

 

 

EEN ZALIGE ZOMER 

Marta had een zuster, Maria, 

die gezeten aan de voeten van de Heer, 

luisterde naar zijn woorden 

Lucas 10,39 

 

 

 

 

 

 

Celebrant  : W.J. kardinaal Eijk 

     Aartsbisschop van Utrecht 

Koor    : Vakantiekoor 

Dirigent/organist : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Hoort hoe God met mensen omgaat 

 
Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij deed met Abraham 

die Hij nageslacht beloofde 

talrijker dan korrels zand. 

 
Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij ons een Dienaar zond 

die met liefde als zijn wapen 

ons voorgoed aan zich verbond. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe wij Hem ter harte gaan 

die ook hier tot ons zal spreken 

als wij vragen naar zijn Naam. 

 

Liturgische begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 
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Heer, ontferm U (Brandend Braambos-B. Bartelink))  

 
 

Eer aan God (B. Bartelink) 
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Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Genesis 18, 1-10a 

In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, 

terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij 

sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. 

Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog 

diep voor hen en zei: ‘Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet 

voorbij te gaan. Ik zal water laten brengen; was uw voeten en rust 

hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor 

uw verdere reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langs 

gekomen.’ Zij zeiden: ‘Heel graag.’ Abraham ging haastig de tent in 

naar Sara en zei: ‘Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak 

er koeken van.’ Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker 

mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. 

Toen bracht hij hun kaas en melk, en het kalf dat hij had laten 

toebereiden, en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij 

hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: ‘Waar is Sara, uw 

vrouw?’ Abraham antwoordde: ‘Daar in de tent.’ Toen zei de 

bezoeker: ‘Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw 

vrouw een zoon hebben.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm van de zondag: Psalm 15 

 
 

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, 

in zijn hart geen boze plannen koestert, 

geen bedrog pleegt met zijn tong.    (Refr.) 
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Wie zijn evenmens geen schade doet.  

Wie zijn buren niet te schande zet;  

wie de boosdoeners veracht,  

maar de dienaars van de Heer in ere houdt.   (Refr.) 
 

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt, 

zijn bezit niet uitleent tegen woeker,  

als getuige niet omkoopbaar is.  

Wie zicht zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid. (Refr.) 

 

Tweede lezing - Kolossenzen 1, 24-28 

Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u mag lijden, en in 

mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de 

beproevingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk 

is. Ik ben haar dienaar geworden krachtens de opdracht die God mij 

gegeven heeft; namelijk om u het woord Gods te brengen in heel zijn 

volheid: om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle 

eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn 

gelovigen. Hen heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe 

wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim 

bestaat hierin: ‘Christus in u’ en ook: ‘hoop op de eeuwige 

heerlijkheid’. Hem verkondigen wij dus wanneer wij allen, zonder 

onderscheid, vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons 

gegeven is om ook allen, zonder onderscheid, in Christus tot 

volmaaktheid te brengen. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie (allen gaan staan indien mogelijk) 

 
 

Koor :Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; 

             en Wij zullen tot hem komen.     (Refr.) 
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Evangelie - Lucas 10, 38-42 
In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, 

ontving Hem in haar woning. Ze had een zuster, Maria die -gezeten 

aan de voeten van de Heer- luisterde naar zijn woorden. Marta werd 

in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er 

een ogenblik bij staan en zei: ‘Heer, laat het u onverschillig dat mijn 

zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet 

helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, wat maak je 

je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria 

heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Acclamatie: 

 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 
 

Voorbeden  

 
 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte 

 

Gereedmaken van de gaven 
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Offerande 

 

Offerandelied: GvL 503 Niet als een storm 

 

Gebed over de gaven 

 

B. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

B. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

B. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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; 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 (B. Bartelink) 
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Eucharistisch gebed: GvL 729         (allen knielen, indien mogelijk) 

 

 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

           verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

B. : Laten wij bidden 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. 

B. : 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. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

B. : 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.  

A. : Amen 

B. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

B. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods (B. Bartelink) 

 

 

 
 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
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Communielied: U kennen uit en tot U leven 

U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid;  

Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood. 

 

O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven. Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen 
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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. 

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. 

 


