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Zeventiende zondag door het jaar - 24 juli 2022 

 

 

VRAAGT EN U ZAL GEGEVEN WORDEN 

Want al wie vraagt verkrijgt; 

wie zoekt vindt; 

en voor wie klopt doet men open. 

Lucas 11,10 

 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

Koor    : Vakantiekoor 

Dirigent/organist : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 401 Aanbidt en dankt uw Vader 

 

Liturgische begroeting 

 

Kyrie-litanie: GvL 212 

 

Lofzang 

 

 
 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem het woord van alzo hoge: houdt Hem in ere. 

 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  

duurzame kracht die mensen wordt gegeven:  

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houdt Hem in ere! 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Genesis 18, 20-32 

In die dagen zei de Heer: ‘Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en 

Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om 

te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot 

Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’ Toen gingen de mannen op 

weg in de richting van Sodom. De Heer bleef echter nog bij Abraham 

staan. Abraham trad op Hem toe en zei: ‘Wilt Ge werkelijk met de 

boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn er 

vijftig rechtvaardigen in de stad; zult Gij die dan verdelgen? Zult Gij 

de stad geen vergiffenis schenken omwille van de vijftig 

rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt Ge toch niet doen: de 

rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven! Dan zou het 

de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners; dat kunt Ge toch niet 

doen? Zal Hij die de hele aarde oordeelt, geen recht laten 

geschieden?’ En de Heer zei: ‘Als Ik in de stad Sodom vijftig 

rechtvaardigen vind, zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis 

schenken.’ Abraham begon weer en zei: ’Mag ik zo vrij zijn tot mijn 

Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? Misschien 

ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan toch om 

die vijf de hele stad verwoesten?’ En Hij zei: ‘Ik zal haar niet 

verwoesten, als Ik er vijfenveertig vind.’ Opnieuw sprak Abraham tot 

Hem: ‘Misschien zijn er maar veertig te vinden.’ En de Heer zei: 

‘Dan zal Ik het omwille van die veertig niet doen.’ Nu zei Abraham: 

‘Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog eens aandring: 

misschien zijn er maar dertig te vinden.’ En de Heer zei: ‘Ik zal het 

niet doen, als Ik er dertig vind.’ Abraham zei opnieuw: ‘Ik ben wel 

vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen; maar misschien 

worden er maar twintig gevonden.’ En de Heer zei: ‘Ook omwille 

van die twintig zal Ik de stad niet verwoesten.’ Abraham zei 

nogmaals: ‘Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog één keer  
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spreek, misschien zijn er maar tien te vinden.’ En de Heer zei: ‘Ik zal 

de stad niet verwoesten, zelfs al zijn er maar tien.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm van de zondag: Psalm 138 

 

 
 

Loven wil ik U met heel mijn hart, 

buigen wil ik voor uw heiligdom, 

prijzen uw naam om uw goedheid  

en om uw trouw.     (Refr.) 

 

Gij die mij verhoorde het uur dat ik riep, 

mij bezielde, mij kracht hebt gegeven: 

Gij dien loven de vorsten der aarde, 

en hun lied prijst de leiding des heren: 

‘Groot de majesteit van de Heer!’  (Refr.) 

 

Ja, verheven de Heer die de nederige  

ziet en doorgrondt, de trotsen van verre; 

moest ik gaan door het hart der ellende, 

nog hield Gij mijn leven bewaard.  (Refr.) 

 

Uw rechterhand brengt mij heil. 

De Heer voltrekt het voor mij: 

tot in eeuwigheid, Heer, uw genade. 

Laat niet varen het werk uwer handen. (Refr.) 
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Tweede lezing - Kolossenzen 2, 12-14 

Broeders en zusters, in de doop zijt gij met Christus begraven, maar 

ook met Hem verrezen door uw geloof in de kracht van God die Hem 

uit de dood deed opstaan. Ook u die dood waart ten gevolge van uw 

zonden en door uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend 

gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. Hij heeft 

de oorkonde verscheurd die met haar bezwarende bepalingen tegen 

ons getuigde. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Vers voor het evangelie (allen gaan staan indien mogelijk) 
 

 
Koor: Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 

          omdat Gij de geheimen van het koninkrijk  

          aan kind’ren openbaart. 

 

Evangelie - Lucas 11, 1-13 

Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield zei 

een van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals 

Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij sprak tot hen: 

‘Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, uw Naam worde geheiligd, uw 

Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets  

schuldig is. En leid ons niet in bekoring.’ Hij vervolgde: ‘Stel, 

iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem 

toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is 

van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te 

zetten. Zou die ander van binnen uit dan antwoorden: Val me niet 

lastig; de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik 

kan niet opstaan om het u te geven? Ik zeg u, als hij niet opstaat en 

het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem 
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geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen. Tot u 

zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult 

vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt 

verkrijgt; wie zoekt vindt; en voor wie klopt doet men open. Is er 

soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze 

hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt zal hij hem toch in 

plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt zal hij hem 

toch geen schorpioen geven? Als gij dus, -ofschoon ge slecht zijt- 

goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan 

uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom 

vragen.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Acclamatie: 

 
 

Overweging 
 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 
 

Voorbeden  

Accl. Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte 

 

Gereedmaken van de gaven 
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Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : 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 Christus onze Heer. 

Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit 

de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood 

die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven 

tot in eeuwigheid. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 

voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 

woorden: 

 

Heilig: GvL 296 

 

Eucharistisch gebed: GvL 732         (allen knielen, indien mogelijk) 

 

 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

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

           verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
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COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : 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. 

Pr. : 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. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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 

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

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: GvL 337 
 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
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Communielied: Al wat er nodig is 

 

 

 
 

Brood om te eten en wijn van vreugd, 

woord om te weten wat niemand heugt.~  (Refr.) 

 

Zaad om te sterven tot ons behoud, 

dertig en zestig en honderdvoud.   (Refr.) 

 

Jezus die brood zijt van onze dis, 

leven en dood zijt, gelijkenis.    (Refr.) 

 

Jezus die zaad zijt en water en wijn, 

die woord en daad zijt, al wat wij zijn.  (Refr.) 

 

Wees onze voorspraak en voer het pleit, 

Gij, alle oorzaak van zaligheid.   (Refr.) 

 

Vader, wij bidden in Jezus’ naam, 

God in ons midden, houd ons tezaam!  (Refr.) 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 444 God die ons heeft voorzien 

 

 

 

 

 

Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering? Dan kunt 

u uw bijdrage in de collecte ook digitaal via deze QR-code op het 

rekeningnummer van de Emmaüsparochie storten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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