Hartebrugkerk, Leiden // Eucharistieviering zondag 7 augustus 2022 - 11.15 uur
19e zondag door het jaar (jaar C)
voorganger: pastor Jaap van der Bie
m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Patrick de Jonge
organist: Jan Verschuren
orgelmuziek: Suite in d-klein - Elias Bronnemüller
Introitus: Psalm 74, 20.19.22.23 & 1
Respice, Domine, in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum ne dererlinquas in finem: exsurge
Domine, et iudica causam tuam: et ne obliviscaris voces quaerentium te.
Ps. Ut quid Deus repulisti in finem: iratus est furor tuus super oves pascuae tuae.
Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Sta op, Heer en
verdedig uw zaak; zovelen zoeken U: vergeet hun bidden niet.
Ps. Waarom, God, hebt Gij ons voorgoed verstoten, waarom deze toorn tegen de schapen van uw weide.
Begroeting
Boeteact en Heer, ontferm U
Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te
kunnen vieren.
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.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven. Amen.
De Schola van het Hartebrugkoor zingt de vaste gezangen uit de 8ste mis.
Kyrie, eleison
Heer, ontferm u over ons
Christe, eleison
Christus, ontferm u over ons
Kyrie, eleison
Heer, ontferm u over ons
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
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 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.
Collecta-gebed
Liturgie van het Woord
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Eerste lezing: Wijsheid 18, 6-9
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol
vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar
de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deedt
ondergaan werd voor ons, uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen hadden in stilte het
offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de
gevaren trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Graduale: Psalm 33, 12.6
Beata gens, cuius est Dominus Deus eorum: populus, quem elegit Dominus in hereditatem sibi; Verbo
Domini caeli firmati sunt: et spiritu oris eius omnis virtus erorum.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God, het volk dat Hij koos als zijn erfdeel. Het woord van de Heer heeft
de hemel gemaakt, de geest uit zijn mond schiep de hemelse machten.
Tweede lezing: Hebreeën 11, 1-2.8-19 (of: 11, 1-2.8-12)
Broeders en zusters. Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de
werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen. Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem
beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit
naar de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door het geloof heeft ook
Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij
die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge
ouderdom een nageslacht gegeven talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het
strand van de zee. (In geloof zijn zij allen gestorven zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij
hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op
aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden
zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, maar
hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God
genoemd te worden, want Hij heeft voor hun een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij
op de proef gesteld werd Isaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen stond op het punt zijn
enige zoon te offeren, de zoon van wie hem gezegd was: ‘Alleen zij die van Isaak afstammen, zullen gelden
als uw nageslacht’. Want Abraham was ervan overtuigd dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te
wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen zijn zoon ook teruggekregen.)
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Alleluia: Psalm 90, 1
Alleluia. Domine, refugium factus es nobis a generatione et progenie.
Alleluja. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw.
Evangelielezing: Lucas 12, 32-48 (of: 35-40)
De Heer zij met u. – En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas – Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: (“Weest niet bevreesd, kleine kudde; het heeft uw Vader behaagd u
het Koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet
verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief komt en geen mot hem
bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.) Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is om, als hij
aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende
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zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om
te bedienen. AI komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, gelukkig die dienaars die hij zo aantreft.
Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen zou hij niet laten inbreken
in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.”
(Petrus vroeg Hem nu: “Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?” De Heer sprak: “Wie
zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op
de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee
bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij
zichzelf: ‘Mijn heer blijft nog wel een poosje weg’ en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan en
gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet
verwacht en op een uur dat hij niet kent; en hij zal hem met het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot
doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof
noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft
gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel
worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd.")
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Homilie
Geloofsbelijdenis – Credo 3
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta
sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et
sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet
geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel
neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij
heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de
rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in
de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden
en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot
vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.

Voorbede
Eucharistische liturgie
Bereiding van de gaven
Orgelmuziek: Sonata IV, deel 1: Adagio-Vivace, BWV 528/1 - Johann Sebastian Bach
Pr. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft.
A. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en
van heel zijn heilige Kerk.
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Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
De Heer zij met u. – En met uw geest.
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig.
(Prefatie IV van de zondagen door het jaar) Vg. 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.
Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het lijden te
aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door
uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel
toegang geeft.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en zingen U toe vol
vreugde:
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
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.

(Eucharistisch gebed III-b) Vg. Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige
Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost en
west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze
te heiligen door uw Geest, en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam
te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem
aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is
mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te
gedenken.
Voorganger: Mysterium fidei.
Koor: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Voorganger: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle
verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door
wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn
lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één
lichaam en één geest.
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons
beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en met allen die in uw heerlijkheid
zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in
handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in
liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan
Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan,
genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te
mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze
wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de
eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
Gebed des Heren
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 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.
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredesritus
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. – Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Breken van het brood
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
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.

Communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.
(Gebed om geestelijke communie) Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij
smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade. Jezus,
kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons
volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze
geestelijke communie. Amen.
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Communio: Matteüs 24, 46-47
Beatus servus, quem, cum venerit Dominus, invenerit vigilantem: amen dico vobis, super omnia bona sua
constituet eum.
Gelukkig, de dienaar die de Heer wakende vindt bij zijn komst; voorwaar Ik zeg u: Hij zal hem aanstellen
over alles wat Hij bezit.
Orgelmuziek: Sonata IV, deel 2: Andante, BWV 528/2 - Johann Sebastian Bach
Gebed na de communie Mededelingen
Slotriten
Zegen
Pr
A
Pr
A

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Wegzending
Pr
Gaat nu allen heen in vrede.
A
Wij danken God.
Orgelmuziek: Festival Fanfare and Processional - Andrew Carter
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