
26 juni 2022 
Friezenkerk, Rome 
13de zondag door het jaar (C) 
 
vanuit de Nederlandse kerk in Rome, toegewijd aan de 
heilige aartsengel Michael en de heilige bisschop 
Magnus, bijgenaamd de 'Friezenkerk'. 
 
Medewerkers: 
orgel:    Pierre-Paul Walraet o.s.c. 
zang:     Zuster Elly f.d.n.s.c. 
              Carine Woltring 
              Hennie della Manna - Schep 
              Tiemen Brouwer o.p. 
acolyth: Hans Hoogeveen 
eerste lezing: Kirsten Kristiansen 
tweede lezing: Gerhard Tebbenhof 
evangelie-lezing: diaken Kees van Duin 
homilie: celebrant Antoine Bodar (rector van de 
Friezenkerk) 
voorbeden: Teresa Murkens 
 
[bij Introitus, Evangelie en Offerande/Offertorium wordt 
gewierookt] 
 
Volgorde van de eredienst: 
 
orgelspel  
 



Openingslied: Met grote en kleine zorgen uit Deutsche 
Messe van Schubert 
 
Met grote’en kleine zorgen, met dromen en met vragen 
en goed’en kwade dagen zijn wij tot U gegaan,  
want U bent onze Vader, U ziet ons in de ogen  
en staat naar ons gebogen en hoort ons allen aan.  
 
Wanneer wij U niet hadden, wat was er dan op aarde 
dat aan ons leven waarde en zin en uitzicht gaf? 
Er mogen sterren vallen, er mogen stormen woeden, 
U blijft uw kind’ren hoeden, U staat ons nooit meer af.  
 
Bij U zijn mensen veilig, bij U zijn wij geborgen 
met alle angst en zorgen, met al wat ons verdriet. 
Wij komen U bedanken dat U in alle mensen  
die zich een Vader wensen Uw eigen kind’ren ziet.  
 
 
celebrant: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. 
allen: 
Amen. 
 
celebrant: 
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van 
God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. 
allen: 
En met uw geest. 



 
celebrant: 
Met deze woorden van de apostel Paulus groet ik u 
allen hier in de kerk in Rome en u allen die via de 
televisie in Nederland en Vlaanderen met ons zijn 
verbonden. 
De profeet Elia werpt Elisa zijn profetenmantel om ten 
teken hem op te volgen en te volgen. Zo gebiedt ook 
Jesus vandaag in het Evangelie: 'Volg Mij.' 
Broeders en zusters, 
belijden wij onze zonden, bekeren we ons tot God om 
het mysterie van de Eucharistie waardig te kunnen 
vieren. 
 
Byzantijnse Kyrië: 

 
 
 
 
 
 
 

celebrant: 
Moge de almachtige God Zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 



 
Glorialied: uit de Deutsche Messe van Schubert 
 
Ere, ere zij God in den hoge: engelen zongen dat lied 
aan ons voor. 
Ere, ere zij God in den hoge, wij stemmen in met het 
hemelse koor. 
Wij zijn door U met het leven bedacht, klein zien we op 
naar Uw glorie en macht: Ere zij God in den hoge.  
 
Ere, ere zij God in den hoge: en heel het uitspansel zingt 
met ons mee. 
Ere, ere zij God in den hoge. En ook de wind en het 
diepst van de zee.  
Hemel en aarde bezingen hun Heer. Altijd maar luider 
en altijd maar meer: 
Ere zij God in den hoge.  
 
 
celebrant: 
Laat ons bidden. 
Heer onze God, 
Het woord van Jezus, Uw Dienaar, roept ons op 
Hem te volgen en niet om te zien naar wat achter ons 
ligt. 
Maak ons geschikt voor het Rijk Gods: 
dat wij als trouwe dienaars, 
Zijn roep aanhoren en Uw wil volbrengen. 
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, 
die met U leeft en heerst 



in de eenheid van de Heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
allen: 
Amen. 
 
EERSTE LEZING (uit het eerste boek Koningen 19,16b.19-
21) 
In die dagen zei de Heer tot Elia: 'Gij moet Elisa, de zoon 
van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.’ 
Elia vertrok vandaar en trof Elisa, de zoon van Safat, 
terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen 
gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het 
twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp hij hem zijn 
mantel toe.  Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia 
achterna en zei: `Laat mij eerst afscheid nemen van mijn 
vader en moeder; dan zal ik u volgen.' Hij antwoordde 
hem: `Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets 
verplicht?'  Hierop ging Elisa naar de ossen terug, nam 
zijn koppel, slachtte het, kookte het vlees op het hout 
van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. 
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.   
 
Woord van de Heer. 
 
allen: 
Wij danken God. 
 
PSALM-16-GEZANG 

 



Refrein:  
O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, 
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. 
 
1. Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht; 
tot de Heer spreek ik: “Gij zijt mijn Heer. 
O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, 
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij.” 
 
Refrein. 
 
2. Ik zegen de Heer om zijn leiding: 
zelfs des nachts vermaant Hij mijn geweten. 
Ik blijf op de Heer zien, bestendig; 
staat Hij naast mij, ik kom niet ten val. 
 
Refrein. 
 
3. Wel mag mijn hart zich verheugen, 
wel mag mijn geest zich verblijden: 
mij komt het niet te na – ik ben veilig. 
Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, 
geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen. 
 
Refrein. 
 
4. Gij leert mij wat de weg is ten leven, 
de volheid der vreugde waar Gij zijt: 
heerlijkheid, in uw schutse, voor immer. 
 



Refrein. 
 
t. I. Gerhardt, M. van der Zeyde/ m. H. Brüggen 

 
 
TWEEDE LEZING (uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de Galaten 5,1.13-18) 
Broeders en zusters, 
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt. Houdt 
dus stand en laat u zich niet weer het slavenjuk 
opleggen. 
Gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de 
vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. 
Integendeel, dient elkander door de liefde.  Want de 
hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.  Maar als ge elkaar blijft bijten en 
klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult 
verslinden.  Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge 
de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.  Want de 
zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de 
zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge 
niet doet wat ge zoudt willen doen.  Maar als ge u door 
de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 
 
Woord van de Heer. 
allen:  
Wij danken God. 
 



 
 

 
 
EVANGELIE (Lucas 9,51-62) 
diaken: 
De Heer zij met u. 
allen: 
En met uw geest. 
diaken: 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas. 
allen: 
Lof zij u, Christus. 
diaken: 
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling 
tegemoet gingen, aanvaardde Hij vastberaden de reis 
naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit.   
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp 
om er zijn verblijf voor te bereiden.  Maar de 
Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het 
doel van zijn reis was.  Toen de leerlingen Jakobus en 



Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: 'Heer, wilt Gij, 
dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te 
verdelgen?'  Maar Hij keerde zich om en wees hen op 
strenge toon terecht.  Daarop vertrokken zij naar een 
ander dorp.   
Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem: 'Ik zal 
U volgen, waar Gij ook heen gaat.'  Jezus sprak tot hem: 
'De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar 
de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan 
laten rusten.'  Tot een ander sprak Hij: 'Volg Mij.' Deze 
vroeg: 'Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te 
begraven.'  Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun doden 
begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk 
Gods.'  Weer een ander zei: 'Ik zal U volgen, Heer, maar 
laat mij eerst afscheid nemen van mijn 
huisgenoten.'  Tot hem sprak Jezus: “Wie de hand aan 
de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is 
ongeschikt voor het Rijk Gods.”   
 
Woord van de Heer 
allen: 
Wij danken God. 
 
Acclamatie na het Evangelie: 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
 
HOMILIE 
celebrant 
 



Geloofsbelijdenis (gebeden): 
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 neergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren 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. 
 
Antwoord op de voorbeden: 

 
 
VOORBEDEN 
celebrant: 
Heer onze God, Vader wier aangenomen kinderen wij 
door Christus, Uw Zoon, zijn geworden, luistert naar de 



gebeden die wij deze zondag in het bijzonder tot U 
richten: 
 
1 
Om naar het voorbeeld van de profeet Elia en Jesus Zelf 
te durven getuigen van ons geloof. 
2 
Voor nieuw lef en élan in de Kerk van Nederland en 
Vlaanderen. 
3 
Om te leren afzien van elke zelfzucht ten gunste van 
allen die vluchteling en thuisloos zijn. 
4 
Voor de vrede tussen de broedervolkeren van Russen 
en Oekraïners. 
5 
Voor onze persoonlijke intenties en die van het KRO-
pastoraat [moment stilte]. 
 
Celebrant: 
God, onze Vader, Uw Zoon, Jesus de Heer, heeft beloofd 
in Uw naam door middel van de Heilige Geest met ons 
te blijven tot aan het einde der tijden en dan tot in de 
eeuwigheid, luistert naar ons gebed en wilt dat in Uw 
goedertierenheid wegen, overwegen en verhoren. 
Door Christus, onze Heer. 
 
[aankondiging van de ene collecte] 
 
 



Offerandezang: 
Aan U, Heer, danken wij het leven en’t liefdelicht dat 
ons geleidt. 
En wij, wat kunnen wij U geven? Alleen maar onze 
dankbaarheid. 
Alleen maar onze dankbaarheid. 
 
U vraagt dat wij U geven zouden wat U ons zelf geeft, 
groot en klein, 
en dat is: dat wij van U houden, omdat dit ons geluk zal 
zijn. 
Omdat dit ons geluk zal zijn.  
 
Al wat wij zijn en doen en denken, het wel en wee van 
ons bestaan, 
dat willen w’U van harte schenken, O, Heer, neem dat 
van harte aan. 
O, Heer, neem dat van harte aan. 
 
 
celebrant: 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 
mag worden door God, de almachtige Vader. 
allen: 
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. 
 
celebrant: 
God, aan de viering van dit mysterie 



verbindt Gij Uw genade. 
Wij bidden U: 
laat onze eredienst beantwoorden aan Uw heilige 
Door Christus, onze Heer. 
 
 
PREFATIE EN HOOGGEBED 
celebrant: 
De Heer zij met u. 
allen: 
En met uw geest. 
celebrant: 
Verheft uw hart. 
allen: 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
celebrant: 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
allen: 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
celebrant: 
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, die met ons onbestendig lot begaan, is mens 
geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het kruis 
gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig 
duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet 
voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw 



troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: 
 
Sanctus-Lied: uit de Deutsche Messe van Schubert 
 
Heilig, heilig, heilig, heilig God de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, U alleen zij eer. 
U de Heer der Heren die het leven zijt. 
U die zult regeren tot in eeuwigheid. 
 
Heilig, heilig, heilig, heilig God de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, U alleen zij eer. 
Almacht, wonder liefde, alle goeds en meer: 
Heilig, heilig, heilig onze God en Heer.  
 
celebrant: 
Ja, waarlijk, heilig zijt Gij Vader, 
Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. 
Stort uw Geest nu uit over deze gaven 
zodat zij voor ons geheiligd worden 
tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
  
Toen Hij werd overgeleverd 
en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, 
nam Hij brood in zijn handen, dankte U, 
brak het om het te verdelen en sprak : 
  
Neem en eet hiervan, gij allen, 
want dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
  



Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, 
dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en 
sprak: 
  
Neem deze beker en drink allen hieruit 
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. 
Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
allen: 

 
 
Acclamatie na de Consecratie: 

 
 
celebrant: 

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, 
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader, 



en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: 
dit brood dat leven geeft 
en deze beker die ons redde van de dood. 
  
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, 
ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden 
en U dit offer te bereiden. 
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed 
van uw eerstgeboren Zoon en vragen U met aandrang 
dat wij naar elkaar toegroeien 
door de kracht van uw heilige Geest. 
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over heel de aarde, 
voltooi uw liefde in onze gemeenschap 
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, 
en alle bisschoppen 
en alle anderen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 
  
Gedenk ook onze broeders en zusters 
die door de dood van ons zijn heengegaan 
en leven in de verwachting der verrijzenis. 
Gedenk alle mensen die gestorven zijn. 
Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden 
in de luister van uw aanschijn. 
  
Neem ook ons allen op in uw liefde, 
dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw 
Zoon, 
met de heilige Joseph, haar bruidegom, 
met uw apostelen en met allen 
die op deze aarde leefden in uw welbehagen, 



delen in uw eeuwig leven. 
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven 
in dankbaar gedenken van uw geliefde Zoon 
aanhouden tot in uw heerlijkheid. 
  
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. 
 
allen: 
Amen. 

celebrant (zingend): 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft: 
 
allen (zingend): 
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. 
Amen. 
 



celebrant: 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, 
hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw 
Zoon. 
 
allen (zingend): 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
celebrant: 
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. 
 
allen: 
Amen. 
 
celebrant: 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
allen: 
En met uw geest. 
 
diaken: 
Geeft elkaar een teken van die vrede. 



Bij het Agnus Dei: 
 
O, Heiland, Heer en Meester, O, zeg weer hier en nu 
wat U uw vrienden wenste: “Mijn vrede zij met u”. 
Lam Gods, voor alle mensen hebt Gij de schuld voldaan.  
Breng nu door Uw genade de vrede in hun bestaan. 
 
Vervul hen met de vrede, die minzaam maakt en mild. 
Totdat in alle harten de stormen zijn gestild.  
Totdat in alle mensen de echte vreugde leeft  
en het gevoel van rijkdom dat ware vrede geeft.  
 
 
COMMUNIE 
celebrant: 
Zalig zij die genodigd zijn aan het Bruiloftsmaal van het 
Lam. 
Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
allen: 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
Lied tijdens de Communie: 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 



Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
 
SLOTGEBED & ZEGEN 
celebrant: 

Heer onze God, 

het werk dat Gij verricht in Jezus, Uw geliefde Dienaar, 

mogen wij tot voltooiing brengen. 

Gesterkt door deze gaven, vragen wij U: 

Zendt ons in deze wereld om van Uw liefde te getuigen 

en mee te werken aan de verbreiding van Uw Rijk. 

Door Christus onze Heer. 

 

allen:  

Amen. 

 



celebrant: 

U allen thuis in Nederland en Vlaanderen en u allen hier 
de kerk in Rome 

wensen we de Dag des Heren gezegend en 
levensvreugde voor de gehele week. 

 

De Heer zij met u. 

 

allen: 

En met uw geest. 

 

celebrant: 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

allen: 

Amen. 

 

diaken: 

Gaat nu allen heen in vrede. 

 

allen: 

Wij danken God. 

 

allen: 

Salve, Regina, Mater 
Misericordiae 

[Wees gegroet, koningin, 
moeder van 
barmhartigheid; 



Vita, dulcedo, et spes 
nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules 
filii Evae. 

Ad te suspiramus, 
gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

 

 

 

Eia, ergo, advocata 
nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad 
nos converte; 

et Iesum, benedictum 
fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium 
ostende. 

O clemens, O pia, O 
dulcis Virgo Maria. 

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 
vlucht van uw schoot. 

O goedertieren, o 
liefdevolle, o zoete maagd 
Maria.] 

 

 

[celebrant, diaken en acolyth keren terug naar de 
sacristie] 

 

ORGEL  

allen: 

 



Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 


