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H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Wie een 
deugdzaam mens opneemt 

 
13e zondag door het jaar (A-cyclus) – 28 juni 2020 

 
 
 
INTREDELIED: Zomaar een dak boven wat hoofden 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 

2. Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

3. Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
 
LOFZANG: Prijs God die in den hoge troont 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. Prijs god die in den hoge troont, het firmament waarin Hij woont. 

Verheerlijk met uw lied tezaam zijn almacht en zijn lieve Naam. 
2. Loof Hem om alles wat Hij deed voor alle mens in lief en leed. 

Wees zonder aarzeling bereid tot lofzang van zijn heerlijkheid. 
3. Lofprijs de Heer met luide stem, met trom en ramshoorn lofprijs Hem, 

met harpen en met snarenspel en met de veelkens al zo wel. 
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4. Loof onze God met lofgezang, met cimbels en met orgelklank, 
met fluit en dans en tamboerijn opdat wij vroom en vrolijk zijn. 

5. Loof God de Heer in eeuwigheid met alles wat gij doet en zijt, 
dat immeraan en immermeer alles wat ademt looft de Heer! 

 
 
LEZING uit het tweede boek van de Koningen (4,8-11.14-16a) 
 
 
ANTWOORDPSALM 
 
R/ Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen 
 
 
LEZING uit de brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Rome (6,3-4.8-11) 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
Ik ben het levende brood voor het leven van de wereld 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
 
EVANGELIELEZING (Mt 10,26-33) 
 
 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
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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, en 
geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, 
gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn 
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 vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig 
leven. Amen. 
 
 
BIJ DE VOORBEDE 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
ONZE VADER 
 
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. 
 
 
COMMUNIEZANG: Gij komt tot ons, gans onverwacht 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, 

in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen, 
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat, 
in duizend duizend dingen. 
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2. Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen, 
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen, 
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt, 
in duizend, duizend dingen. 

3. Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen, 
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen, 
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw, 
in duizend, duizend dingen. 

4. Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen, 
in ’t afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen. 
Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij; uw liefde is ons toch nabij 
in duizend duizend dingen. 

 
 
TOEWIJDING AAN MARIA: Diu vi salvi Regina 
(Traditioneel Corsicaans volkslied tot Onze-lieve-Vrouw) 
 
1. Diu vi salvi Regina 

È madre universale 
Per cui favor si sale 
Al paradisu. 

2. Voi siete gioa è risu 
Di tutti i scunsulati 
Di tutti i tribulati 
Unica speme. 

3. Voi da i nemici nostri 
À noi date vitoria 
E poi l'eterna Gloria 
In paradisu. 

1. God behoede u, Koningin 
en universele Moeder, 
door wie wij opgaan 
naar het paradijs 

2. Gij zijt de vreugde en de lach 
van alle bedroefden, 
van allen die lijden, 
de enige hoop 

3. Over onze vijanden 
geeft gij ons de zege 
en daarna de eeuwige glorie 
in het paradijs 

 
 

In prettige samenwerking met 

 


