
Geloofsgemeenschap
St. Johannes de Doper Geboorte 

                         Eucharistieviering
28ste  zondag door het jaar ( jaar A )                11 oktober 2020  

Intrede    Introïtus    Psalm 130, 3 – 4

Si iniquitates observaveris Domine , Domine quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est, Deus Israël.

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer,  wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving, God van Israël!

De intredezang is op teksten uit de boetepsalm 129. De vertwijfeling in die eerste 
zin kruipt in de keel omhoog: bij iniquitate  (schulden) in drie grote stappen naar 
de do, bij beide aanroepingen Domine op de re en bijna niet meer uit te houden op 
de hoge mi bij sustinebit (standhouden). En bij elke aanroep opkrullend tot een 
vraagteken. Met eenzelfde notenbeeld als bij observaveris  ( gedachten ) bereidt 
apud te (bij u ) het antwoord voor , in een zalige vertragende rustbeweging naar 
beneden, ja niet voor niets bij propitiatio est ( verzoening)

Begroeting

Schulbelijdenis

Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord 
en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote
schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen 
en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Gebed om ontferming     Kyrie eleison GvL.804
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Lofzang                             Gebeden

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen  die ik lief heeft. 
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 zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit 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

Viering van het woord

Eerste Lezing Jesaja 25, 6 – 10a

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken
een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette , mergrijke spijzen en van 
geklaarde, belegen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die ligt over
alle  volkeren, en het floers dat alle naties bedekt.
Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezicht zal Hij, de Heer, 
de tranen wissen. Hij zal de smaad van  zijn volk wegnemen van de gehele aarde. 
Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men zeggen: ’Dat is onze God, 
op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered!
Dat is de Heer, op wie wij vertrouwen: laat ons jubelen en ons verheugen om de 
redding die Hij ons gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze 
berg’. 

2



Graduale            Psalm 23, 4

Si ambulem in medio umbrae mortis, non timebo mala: quoniam tu 
mecum es, Domine. Virga tua, et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.

Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
Uw stok en uw herdersstaf gegeven mij moed en vertrouwen.

De verzoenende rust waarmee de introitus eindigt, wordt in dit graduale 
voortgezet en beschouwend verdiept. Zie(en hoor) hoe mooi het gezang is 
getoonzet. De rust op ambulem( wandelen), de laagte in de melodie bij mortis 
(dood) en mala (onheil) en het bijna jubelende hoogte op mecum (bij ons). Ja dat 
kan midden (medio) in alle denkbare moeilijkheden ons niets deren. 
Het vers is een en al bejubeling van hem, zijn stok (virga) om op de rusten en zijn
staf (baculus) om te gaan, en dan natuurlijk vooral op tua (uw) en tuus (uw), want 
Hij is onze beschermer daar gaat het om en daar gaat het alleluia juichend op 
door. Het vers eindigt met het waarlijk troostende consolata sunt. De antifoon 
zingt het koor beschouwend, het vers juichend.

Tweede Lezing Filippenzen  4,  12 – 14.  19 – 20

Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben 
volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met
overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt 
gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met 
goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in 
Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen! 
Amen

Alleluia      Psalm 114, 11

Alleluia. Qui timent Dominum, sperent in eo: adiutor et protector eorum est.
 
Alleluja. Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer, Hij is hun helper en schild. 
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Als alleluia met het hart wordt gezongen, beleef je een vreugde omdat je ervaart 
dat de Heer ons laat jubelen, niet meer wijzelf. Met kleine stapjes en als vanzelf 
klimt de melodie naar boven, een reiken naar de Heer, en vandaar weer vertragend
en ontspannend, ook in kleine stapjes omlaag en weer omhoog, bogen van  
lofprijzing.
Het vers blijft langer  zoals op de toppen van de boog zoals op timent 
(vertrouwen) en protector (beschermer, schild, maar voegt zich uiteindelijk toch 
weer bij de golfboog van onze jubel, van alleluia.. Hoe kan het ook anders, 
doorstraald zijn de met godsvertrouwen en beseffend dat je door Hem gedragen 
wordt.

Evangelielezing Matteüs  22, 1 – 14

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hoge 
priesters en de oudsten van het volk. Hij zei: ‘Het rijk der hemelen gelijk op een 
koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 
Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had 
uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de 
opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd klaar, ossen en de 
gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. 
Kom dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars 
vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn 
troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen 
sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden 
waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er 
maar vindt, tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen 
mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol 
met gasten.
(Toen nu de koning binnen kwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij 
daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: 
Vriend, hoe zijd gij hier binnen gekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man 
bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt
hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween 
zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’)
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Homilie

Geloofsbelijdenis Gebeden       GvL.271

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 levende en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieken kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven . Amen

Voorbede      Heer onze God wij bidden U verhoor ons.        Gebeden

Viering van de Eucharistie
Offerande: Collecte, klaarmaken van het altaar

Offertorium Ester  14,  12 – 13

Record are mei, Domine, omni potentatui dominans: da sermonem rectum in 
os meum, ut placeant verba mea in conspectu principis.

Heer, die alle macht te boven gaat, vergeet mij niet: leg mij de juiste woorden in 
de mond, zodat ik bij de koning woorden vind die hem welgevallig zijn.

De tekst is naar ons, zangers en bezoekers, gekeerd. De tweede zin zegt namelijk 
’Geef ons het juiste woord in de mond’. Daarop volgt meteen het hoogtepunt ( de 
hoge Re) ut placeant  (opdat die woorden u behagen). Ons eigen stamelen wordt 
door hem geïnspireerd tot gebed. 
Heel apart is de muzikale  bewerking op de laatste drie woorden: in conspectu 
principis  (voor het aanschijn van de Koning). Bijzonder staaltje gregoriaans waar 
de tekst melodisch onbelemerd verder drijft. 
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De tekst zingt, wij laten het woord als het ware los en de zang ontwikkelt zich in 
golvingen met een schone spanning. Zo wordt iets van het goddelijk aanschijn 
‘zichtbaar’, of beter ‘hoorbaar’( hoe beperkt ook)               

Prefatie        VI

Pr.  De Heer zij met u.
A .  En met uw geest.
Pr.  Verheft uw hart.
A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pr.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A.  Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen  aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij danken, altijd en overall.
In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij 
elke dag, uw liefde; meer nog , Gij verzekert ons van het  eeuwig geluk: want als 
eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo 
hebben wij het vaste vertouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn.
Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote daden, en 
zingen U toe vol vreugde:

Lofzang Sanctus GvL.815

Eucharistisch gebed      V GvL.731

Acclamatie    Gebeden
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader     Gebeden

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
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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. Amen

Vredesritus

Breken van het Brood     Agnus Dei GvL.823

Communio                Psalm  119,  22 .24

Aufer a me opprobrium et contemptum, quia mandata tua exquisivi, 
Domine: nam et testimonia tua meditatio mea est.

Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat Gij verordent volbreng.
Heer, ik neem uw verordeningen ter harte.

De eerst zin opent met een aanroep, een eis bijna, met hoge stem alsof Hij het 
anders niet zou horen: neem weg van mij smaad en vernedering. A me (van mij) 
dat klinkt hier vooral, dus het (begrijpelijke) ik wil. Na de tussenzin ik houd me 
aan uw richtlijnen met een mooie melodieboog waar even op tua (Uw) de hoge la 
wordt geraakt, volgt de derde afsluitende zin’ uw voorschriften overweeg ik 
voortduren’ die het dwingende van de aanroep, de ik bekommernis, meditatief tot 
rust brengt. De melodische rust is al te beleven als meditatieve inkeer. De twee 
sferen(aanroep en meditatie) worden in perfecte harmonie tot een geheel in dit 
gregoriaans

Slotgebed    

Mededelingen 

Zegening
Pr. De Heer is met u.
A. En met uw geest.
Pr. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen
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Pr. Gaat allen heen in vrede.
A. Wij danken God.

Slotlied Salve Regina GvL.842

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid: ons leven, onze vreugde en 
onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u 
smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze 
Voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze 
ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o 
liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Celebrant Pastoor Henri ten Have    

Koor : Schola Cantorum Gregoriana 
van de Zalig Titus Brandsmaparochie

Dirigent:     Ronald de Haan 
Organist: Jan van Laar

De vaste gezangen:      Missa  IX GvL.
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