
        

Lied voor de viering: GvL nr. 119-III Uw woord is een lamp  

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredezang: GvL nr. 570 Vriendelijk licht 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U 

Glorialied: GvL nr. 401 Aanbidt en dankt 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e 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 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 

16
e
 zondag door het jaar C 

zondag 21 juli 2019 

Voorganger: pater Vincent Wang SVD 

mmv. cantor 

 



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. 
 
Tussenzang/psalm: 15 

2e 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 een 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 Evangelie: GvL nr. 241 

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: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis: GvL nr. 722 (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbede  

Offerande/collecte  

Prefatie 1 van de zondagen nr. 724 blz. 796 

Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL nr. 304 

Onze Vader (gebeden) 

Vredeswens 

Lam Gods 

Communieuitreiking 

Communielied: U kennen, uit en tot U leven (z.o.z.) 

 



1    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! 

 
2    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. 

 
3    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. 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

De Overkant is de gehele zomer gewoon open. Na afloop van de 
viering bent u welkom om onder het genot van een kopje koffie of 
thee na te praten en elkaar te ontmoeten. 
 
“Zomer-Tijd voor de Ziel” 
Onder dit motto organiseert RK-parochie Maria Sterre der Zee deze 
zomer een reeks van 4 oecumenische wandelingen, door de natuur 
en langs de randen van de stad. Woensdagmorgen is de 1e keer 
Info achterop de tafel, maandbericht en website. 
 


