
22e zondag door het jaar  30 augustus 2020 

 
 
 

Het kruis opnemen  
Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus:  

`Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot,  
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen  

en niet door wat God wil:  
Matteüs 16, 23 
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DANK U HEER VOOR ALLE LEVEN 
Dank U, Heer van alle leven, 
voor uw liefde ons gegeven 
elke dag van ons bestaan; 
tekens van uw vele zorgen, 
licht en brood, vandaag en morgen, 
warme zon en vriendelijke maan. 
U hebt alles welgedaan. 
 
Dank U, Heer, die ons van verre  
zonlicht schenkt en vaste sterren,  
groeten van uw eigen licht;  
goede dagen, klare nachten  
en bevrijdende gedachten  
aan geluk door U ons toegedicht,  
eeuwig hemels vergezicht. 
 

Leer ons danken, leer ons zingen  
voor de grot' en kleine dingen,  
die U ook vandaag weer geeft.  
Wilt U onze Vader heten,  
die ons ieder uur doet weten,  
dat U alles samen met ons leeft,  
wat de kleur van eeuwig heeft. 
 

Inleiding na de begroeting 
Het thema van deze dag is: Het kruis opnemen. Moeten 
we daarbij gaan tot het uiterste! Gaan tot het uiterste, 
waarvoor? Dat is een eerste vraag. De psalm zegt dat we 
naar God blijven zoeken. Dat is belangrijk, want het gaat er 
toch om dat verwerkelijkt wordt,  wat met de schepping 
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bedoeld wordt. Maar God is zo discreet. Hij laat zich niet 
zo duidelijk horen, vinden wij.  
Gaan tot het uiterste! Waartoe? Dat kan een volgende 
vraag zijn. Het is een mooie slogan, maar wie is ertoe 
bereid als dat gevaar oplevert voor eigen leven? In zijn tijd 
vroeg Jeremia zich al af of al zijn inspanningen, met al de 
ellende, die het voor hem met zich mee bracht, wel enig 
resultaat had. Zijn indruk was dat het zeker niet veel was.  
Jezus was op zijn beurt duidelijk wel bereid tot het uiterste 
te gaan, maar zijn omgeving en met name Petrus 
verzetten zich daar tegen. Uiteindelijk volgden zowel 
Jeremia als Jezus hun missie ten einde toe. Trouwens later 
zou ook Petrus dat doen. 
Een heel andere tijd, waarin dat zich afspeelde? Zeker, 
maar de vraag om consequent te zijn ten einde toe, is niet 
uit de geschiedenis verdwenen. Ze heeft natuurlijk wel een 
eigentijds jasje gekregen. We hebben met die vraag te 
maken, waarschijnlijk zelfs bijna elke dag. Er gebeurt 
zoveel in ons en rondom ons. Staan we er even bij stil en 
mochten we twijfelen als Jeremia of gereageerd hebben 
als Petrus, vragen we God om hulp in het: Heer, ontferm U 
 
Boeteact 

Heer, U bent goed en tot vergeving bereid, groot is uw 
trouw voor wie U aanroept. HEER, ONTFERM U. 
Richt mijn hart onverdeeld op uw weg, laat mij hem in 
trouw bewandelen. CHRISTUS, ONTFERM U. 

Liefdevol bent U en genadig, 

geduldig, trouw en waarachtig. HEER, ONTFERM U. 
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EERT GOD DIE ONZE VADER IS   
Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn; 
aanbidt al wat Hij doet. 
U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
 
Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt, 
Messias, onze Heer. 
O eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
Collecta-gebed 
God, in het lijden en de kruisdood van uw Zoon 
hebt Gij ons geopenbaard, dat er een leven is, 
de moeite waard om voor te sterven. 
Spreek tot ons uw woord 
en laat het oplaaien als een vuur; 
dat wij ons niet laten leiden door eigenbelang, 
maar in staat zijn uit te maken wat Gij wilt. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
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Eerste lezing 
De profeet beklaagt zich bij God over de lasten die zijn 
opdracht met zich meebrengt; desondanks blijft hij 
rotsvast op God vertrouwen. 
Uit de profeet Jeremia 20, 7-9 
De profeet Jeremia bad als volgt: 
'Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; 
Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. 
De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met 
mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, 
`geweld en onderdrukking' roepen. 
Het woord van de Heer brengt mij iedere dag  
schande en smaad. 
Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, 
ik spreek niet meer in zijn naam. 
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, 
het brandt in mijn gebeente. 
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden 
maar het lukt me niet'. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 63, 2.3-4.5-6.8-9 
 
Keervers: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. 
 
God, mijn God zijt Gij, 
ik zoek U met groot verlangen. 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
als dorre akkers naar regen. 
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Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 
beschouw ik uw macht en uw glorie. 
Meer waard dan het leven is mij uw genade, 
mijn mond verkondigt uw lof. 
 
Ik zal U prijzen zolang ik leef, 
mijn handen uitstrekken naar U. 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 
mijn mond zal U jubelend danken. 
 
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, 
ik koester mij onder uw vleugels. 
Met heel mijn hart houd ik vast aan U, 
het is uw hand die mij steunt. 
 
Tweede lezing 
Wijdt uzelf aan God toe als een levende offergave. 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen 
12, 1-2 
Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods erbarming: 
wijdt uzelf aan God toe als een levende, heilige offergave, 
die Hij kan aanvaarden. 
Dat is de geestelijke eredienst die u past. 
Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. 
Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. 
Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, 
en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
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ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT   
 Als gij naar de woorden luistert 
die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken, 
wijzen zij de goede weg.  
 
Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest 
 
Evangelielezing 
Jezus roept zijn leerlingen ertoe op Hem te volgen op zijn 
weg. 
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 16, 21-27 
In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken 
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; 
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, 
de hogepriesters en de schriftgeleerden, 
maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn, 



8 

op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter 
zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: 
`Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit 
overkomen!'. 
Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: 
`Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, 
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen 
en niet door wat God wil'. 
En daarna tot zijn leerlingen: 
`Wie mijn volgeling wil zijn, 
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen 
en zijn kruis op te nemen. 
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. 
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 
Wat voor nut heeft het voor een mens 
heel de wereld te winnen, 
als dit ten koste gaat van eigen leven? 
Of wat zal een mens kunnen geven 
in ruil voor zijn eigen leven? 
Want de Mensenzoon zal komen 
in de heerlijkheid van zijn Vader, 
vergezeld van zijn engelen, 
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
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Gebed van de gelovigen (voorbede) 
Bidden we tot God de Vader, die ons ertoe uitnodigt 
zijn Zoon Jezus te volgen. 
 

Voor de Kerk: 
dat zij niet aflaat op te roepen tot oprechte bekering; 
dat de kerkelijke leiders hier het goede voorbeeld in 
mogen geven. Laat ons bidden… 
 

Voor de wereldse gezagsdragers: 
dat zij Gods geboden als leidraad mogen nemen 
tot welzijn van allen. Laat ons bidden… 
 

Voor alle ouders: dat zij door hun christelijke manier van 
leven een wegwijzer naar Jezus mogen zijn voor hun 
kinderen, opdat zij Gods liefde voor hen mogen 
ontdekken. Laat ons bidden… 
 

Voor allen die het moeilijk hebben 
door verlies, ziekte of zorgen: 
dat zij troost mogen ondervinden in Gods Woord, 
de sacramenten en engelen van mensen 
die zich oprecht om hen bekommeren, 
dat wij die engelen van mensen mogen zijn 
en niet aan anderen overlaten wat we zelf kunnen doen. 
Laat ons bidden… 
 
Voor onze geloofsgemeenschap: 
dat wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde; 
dat we meer en meer mogen beseffen 
dat het zielenheil oneindig belangrijker is 
dan alle aardse geneugten. Laat ons bidden… 
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Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap... 
 
Goede God, 
geef ons de moed, de kracht en de wil 
om het voorbeeld van uw Zoon Jezus te volgen. 
Hoor ons, Heer, verhoor ons. 
We vragen het U door Christus onze Heer. Amen 
 
Gebed over de gaven 
God en Schepper, Jeremia vroeg zich af 
waar al zijn inspanningen voor diende. 
Petrus vond, dat Jezus te ver ging. 
Toch kan niet ontkent worden  
dat wij verantwoordelijkheid dragen 
voor heel de schepping 
Wij danken U 
voor alles wat Uw schepping ons biedt 
zoals voedsel, maar ook.de diversiteit  
aan volken en culturen 
Wij danken u voor de mogelijkheden 
die uw schepping biedt 
om er samen een paradijs van te maken. 
Daarvan zijn we ons bewust,  
maar wat doen we de realisatie daarvan? 
Wij hebben producten van Uw schepping, 
en van menselijke inspanningen, 
brood en wijn, in ons midden geplaatst. 
Het zijn tekenen van het consequent zijn ten einde toe. 
In de naam van uw Zoon Jezus, breken wij het brood en 
delen de wijn, opdat ze ons meer één maken met elkaar 
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en met U, in de hoop dat het breken en delen 
gemeengoed wordt over de hele wereld 
en er inderdaad dat paradijs komt, 
dat we rijk der hemelen mogen noemen. 
Wij vragen het door Christus, onze Heer. 

 
Prefatie 
V.:  De Heer zal bij u zijn. 
Al.:  De Heer zal u bewaren. 
V.:  Verheft uw hart. 
Al.:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.:  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al.:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, 
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken, 
heilige Vader; Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij 
alleen, Gij bestaat van voor alle eeuwen en Gij duurt in alle 
eeuwigheid voort, in het ontoegankelijke licht is uw 
woning. Gij zijt de bron van leven, 
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, 
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd 
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt 
met de glans van uw licht. 
Daarom staat rond U een schare van engelen 
die niemand tellen kan, uw dienaren, die het gelaat van 
uw glorie zien en U ononderbroken lofzingen, dag en 
nacht. In hun koor willen ook wij onze stem doen horen, 
met ieder schepsel op aarde 
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: Heilig, … 
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Eucharistisch gebed IV, met acclamatie 1 

 
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij 
met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens ge-
maakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele aarde 
opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn 
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door 
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap 
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de 
dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp 
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft 
gevonden.  Menigmaal- hebt Gij aan de mensen een 
verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten, 
gesproken over hun heil in de verte. 
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Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij 
toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon 
als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden door de 
heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft Hij onder 
ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zon-
de. Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht van 
liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan 
bedroefden zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten 
volle waar te maken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd 
en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opge-
bouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer voor 
onszelf zouden leven maar voor Hem, die om onzentwil 
geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond Hij 
van uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn werk deze 
wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde toe. 
 
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze 
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed 
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het 
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-
ons voor altijd. 
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou 
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het 
uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam. 
Hij het brood, brak het, en zegende U, en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het 
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen  
met de woorden:  
Neemt deze beker en drink 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 ver-
geving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  en wij belijden tot 
Gij wederkeert,  dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlos-
sing: wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf 
onder hen die eens waren gestorven, wij geloven en ver-
kondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U 
terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol verwachting uit 
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het 
offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij gaarne 
aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. 
 
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer,  
dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen  
genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker 
drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden 
verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande, 
tot uw lof en eer. 
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Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer 
aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus 
Franciscus, voor onze bisschop Johannes, voor de 
bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en 
diakens, voor allen 
ook die U dit offer aanbieden, voor heel het gelovige volk 
en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 
 
Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn 
gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige ge-
zindheid door U alleen was gekend. 
 
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij 
de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met 
de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt ver-
heerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk, 
waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en 
dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus onze 
Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu 
en altijd. 
 
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. 

 
Onze Vader… 
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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.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
God en Schepper, 
het vraagt moed om consequent Jezus te volgen en  
zoals Jezus, tussen de haag van mensen vol 
haat en woede de weg te gaan, 
die alle kans heeft ons naar Golgotha te leiden. 
Toch is het enige ideaal, dat U ons als Schepper voorhoudt 
dat alle mensen zonder uitzondering de kans krijgen te 
leven als ware  kinderen van U 
en als broeders en zusters van elkaar. 
Van Uw Zoon Jezus verlangde U, dat Hij  
dit ideaal ten einde toe zou gaan. 
Geef steeds weer opnieuw mensen aan de maatschappij 
en aan de wereld, die voor dit ideaal alles over hebben, 
want alleen dan is er kans, dat het Rijk der hemelen er 
komt en er vrede zal zijn. 
Mogen wij, zoals wij hier zijn,  werken aan vrede in ons zelf 
en rondom ons en moge Jezus’ vrede uw deel zijn. 
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Lam Gods… 
 
Uitnodiging tot communie: 
Jezus, 
Jezus, toonbeeld van moed 
in goedheid en rechtvaardigheid, 
U ging tot het uiterste. 
U nodigt ons uit U daarin te volgen. 
U nodigt ons vervolgens uit 
ons daarvoor te sterken aan U 
door samen te komen rond de tafel 
en brood en wijn,  tekenen van U zelf, 
in ons op te nemen. Gelukkig daarom wij… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communielied: AAN WAT OP AARDE LEEFT   
Aan wat op aarde leeft,  
geeft Gij hetzelfde brood. 
En wie er U om smeekt,  
wordt met uw Geest gedoopt. 
Geef ons dezelfde taal  
om uw Woord te verstaan. 
Bewaar ons in uw hand,  
bewaar ons in uw Naam. 
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Wie in uw Vlees gelooft,  
geeft Gij uw eeuwig Woord. 
Omdat Gij zijt gedood,  
bestaan wij altijd voort. 
Leid al wie leven wil  
uw woning tegemoet 
omwille van uw dood,  
omwille van uw bloed. 
 
O Geest, die levend maakt  
en voegt het al aaneen. 
Wij zijn verstrooid geraakt,  
maar Gij houdt ons bijeen. 
Weersta toch aan de macht  
die onze harten scheidt, 
o alvermogend woord,  
o licht van eeuwigheid 
 
 
Gebed na de communie 
Heer, tot ieder van ons hebt Gij uw woord gesproken; 
Gij hebt ons uitgenodigd aan uw tafel, 
Gij zelf hebt ons bediend. 
Wij vragen U; 
geef dat ook wij gastvrij zijn voor elkaar, 
dat wij uw woord bewaren in ons hart 
en in de wereld bewerkers van uw liefde zijn. 
Door Christus onze Heer. 
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Zegenbede: 
Het was indrukwekkend 
in de lezingen te horen 
wat er van mensen verlangd werd 
en hoe mensen reageren. 
Moge Gods zegen ons helpen 
iets te doen met de uitnodiging  
van vandaag: te gaan tot het uiterste. 
Vader, Zoon en H. Geest. 

 
Slotlied: GEROEPEN OM JEZUS' WEG TE GAAN     
     mel. Zomaar een dak . . . 
 
God onze Heer, Schepper van leven, 
Vader van ieder mensenkind. 
U wilt uw zorg, uw liefde geven, 
groten noch kleinen onbemind. 
Dus roept U mensen van oudshér 
in uw naam op te staan 
en Jezus' weg te gaan. 
 
Wapengeweld zult U niet kiezen,  
machten en krachten winnen niet!  
Eens komt de tijd dat zij verliezen,  
U wilt geluk en geen verdriet.  
Dus zoekt U mensen naar uw hart  
in uw naam op te staan  
en Jezus' weg te gaan. 
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Steeds roept U ons:  
kies toch voor vrijheid, 
maak u toch los van min geweld 
leg af de haat, zoek toch de waarheid, 
heb al uw hoop op Mij gesteld. 
Zo wijst U mensen op hun taak, 
in uw naam op te staan 
en Jezus' weg te gaan. 
 
 
 
 


