
        
         

Voor aanvang viering: GvL nr. 555 Wij groeten u, o koningin 
 
Welkomstwoord door de lector 
 

        Openingslied: Dit huis gereinigd en versierd  (mel. 475) 

Dit huis gereinigd en versierd, 
waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, 
wij komen hier in lief en leed. 
 
In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft. 
Hem love wat op aarde leeft. 
 
En laat eendrachtig samenzijn 
op ons gebed het amen zijn. 
Kom haastig, Here Jezus, kom 
en maak ons tot uw heiligdom. 

 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer, ontferm U: GvL nr. 217 

Glorialied: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

Openingsgebed (allen gaan staan) 
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e
  zondag door het jaar A 

zondag  20 augustus 2017 

Voorganger: parochievicaris A. van der Helm 

mmv cantor 

 

 



1e Lezing:  Jesaja 56,1.6-7 
 
Zo spreekt God de Heer: “Onderhoudt het recht en doet wat 
rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht, mijn gerechtigheid zal 
zich openbaren. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten 
om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren 
willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, 
die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige 
bergen Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en 
slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis 
zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 119-III 

2e Lezing: Romeinen 11,13-15.29-32 
 
Broeders en zusters, Ik, Paulus, richt mij nu tot u die uit het heiden-
dom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel der heidenen, maar ik 
schat dit ambt juist hierom zo hoog, omdat ik hoop daardoor mijn 
eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te 
redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft 
gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven 
uit de doden? Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven 
noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt 
geweest, thans echter, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël, 
ontferming hebt gevonden, zo is thans Israël op zijn beurt 
ongehoorzaam geworden, opdat het ten gevolge van de u betoonde 
ontferming, eveneens erbarming zou vinden. Zo heeft God allen in 
ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn 
ontferming. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

 



Evangelie: Matteüs 15,21-28 
 
In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. 
Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied 
naar voren, luid roepend: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van 
David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrik-
kelijk gekweld.” Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. 
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: “Stuur 
die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.” Hij 
antwoordde: “Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het 
huis van Israël gezonden.” Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich 
voor zijn voeten neer en zei: “Heer, help mij !” Hij gaf haar ten 
antwoord: “Het is niet goed het brood dat voor de kinderen 
bestemd is, aan de honden te geven.” “Toch wel, Heer, - sprak zij- 
want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel 
van hun meesters vallen.” Daarop zei Jezus haar: “Vrouw, ge hebt 
een groot geloof! “Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat 
ogenblik was haar dochter genezen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 U komt de lof toe 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis GvL nr. 722 (gebeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie en Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 

Heilig, heilig, heilig GvL nr. 296 
 
Eucharistisch gebed VI (vervolg) 
 



Acclamatie: GvL nr. 301a 
 
Onze Vader (gebeden) 

Vredeswens 

Lam Gods GvL nr. 336 

Communielied: GvL nr. 565 Zingt van de Heer van liefde en trouw 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 415 Dankt, dankt nu allen God 

In tegenstelling tot wat elders vermeld staat, is er volgende week 
zondag gewoon een Eucharistieviering. Em pastoor Jan Zijerveld 
gaat voor. 
 
Volgende week zondag zal er een deurcollecte worden gehouden 
voor de MIVA. De MIVA vraagt dit jaar speciale aandacht voor 
Burkina Faso, één van de armste landen in de wereld. In dit land zijn 
de voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg erg slecht. 
Medewerkers van een katholieke organisatie trekken de dorpen in 
om de meest kwetsbare mensen de noodzakelijke medische hulp te 
bieden. Een probleem is dat de wegen in Burkina Faso onverhard en 
moeilijk begaanbaar zijn. Om de dorpen te kunnen bereiken zijn 
brommers van levensbelang. Om deze te kunnen aanschaffen wordt 
onze financiële hulp gevraagd. Laten we de mensen in Burkina Faso 
helpen de zo noodzakelijke medisch hulp te kunnen verlenen. Neem 
daarom volgende week wat extra geld mee voor de deurcollecte. 

 


