12e zondag door het jaar
‘In het licht stellen’
21 juni 2020

Celebrant: Father Dave
Acolieten: Sander van Maarseveen en
Mabel van der Weegen
Cantor: Hans de Kruijff
Pianist: Edwin Frissen

Welkom
Vandaag kunnen we in de kerk voor de 2e keer weer ter
communie gaan. Slechts nog met een beperkt aantal gelovigen,
maar in juli gaan we naar maximaal 100 personen.
De vieringen in juni zitten op dit moment aan hun maximum. In
juli is er voldoende ruimte. Wilt u naar de kerk komen, dan dient u
zich aan te melden. Dat kan via de website of via het secretariaat
op dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30
uur.
Om de viering goed te laten verlopen conform de Coronaregels,
even in het kort de belangrijkste afspraken.
•
Bij binnenkomst in de het voorportaal wordt u gevraagd
naar uw gezondheid ivm Corona. Hierbij geldt: bent u verkouden
of heeft u koorts, blijf dan thuis.
•
U dient uw handen te ontsmetten met de aanwezige
ontsmettingsgel alvorens de kerk te betreden.
•
Een begeleider zal u een plaats toewijzen voor deze
viering.
•
De zitplaatsen in de kerk zijn gemarkeerd met een sticker.
U dient achter een sticker te gaan zitten. In de bank schuift u zo
ver mogelijk door. Echtparen en mensen uit hetzelfde gezin
mogen naast elkaar zitten.
•
De zitplaatsen direct aan de gangpaden worden niet
gebruikt, zodat er 1,5 meter is met degene die daar lopen.
•
Het is niet toegestaan om mee te zingen en daarom zullen
we de vaste gezangen samen bidden.
•
Het is niet de bedoeling dat u knielt tijdens de gehele
viering (in verband met de 1,5 meter regel). In plaats daarvan
zullen wij gaan staan.
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•
Bij de communie kunt u uw handen reinigen en wordt de
communie uitgereikt met een pincet en achter een spatscherm.
•
Er is geen collecte tijdens de viering, u kunt uw bijdrage bij
het verlaten van de kerk in de collectebus achter in de kerk doen.
Tevens liggen in de banken briefjes met daarop een QR-code
waarmee u via de bank app een bijdrage kunt doen aan de
collecte.
Vandaag is er een geloofsgesprek met rector Patrick Kuipers van
het Ariensconvict in het verdiepingskwartier van 10.00 tot 10.15
uur.
Locatieraad/Pastoraatsgroep, Maarssen
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Openingslied: Christus die verrezen is
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
Alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht
Begroeting
Schuldbelijdenis
Heer ontferm U
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.
Eer aan God
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 zonder der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, zie zit
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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.
Gebed
Eerste lezing: Jeremia 20: 10-13
Jeremia sprak: “Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je `Ontzettingoveral'. Breng hem aan.' Ja, we brengen hem aan. Al mijn
vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen:
`Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en
kunnen we ons op hem wreken.' De Heer is bij mij als een machtig
strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze niets. Hun schande
duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse
machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren
doorgrondt, laat mij zien hoe Gij u op hen wreekt. Ik heb immers
mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de
Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de
boosdoeners gered.”

5

Tweede lezing : Romeinen 5: 12-15
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld
gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle
mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was
immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar
zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de
dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook
over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden
gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld
van de Mens die komen moest. Maar de genade van God laat zich
niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens
bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.
Alleluia

Evangelie: Mattheus 10: 26-33
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de
mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of
het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit
in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat
van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam
kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en
lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet
twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw
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Vader niet een mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere
haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch
meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen
belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in
de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de
mensen zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de
hemel is.”
Alleluia
Homilie
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; -de
verrijzenis van het lichaam; -en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
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Offerandelied: Psalm 91 (GVL 651)
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Prefatie
Heilig
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.
Acclamatie
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, 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.
Vredesgroet
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over
ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over
ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de
vrede.
Uitnodiging tot de communie
Gebed Geestelijke Communie
“er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)
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 toch nooit van U gescheiden worden.
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Communielied: Wonderlijk (Sela)
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek;
U kent mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord.
U kent mij.
Wie ben ik zonder U?
U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.
tekst: Anneke van Dijk-Quist muziek: Anneke van Dijk-Quist © 2016 Stichting
Sela Music

Slotgebed
Zending en zegen
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Slotlied: Het grote danklied (GVL 636)
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