
EUCHARISTIEVIERINGEN VAN HET FEEST VAN HET LEVEN 2018 
 
DONDERDAG 12 juli 2018 
 
EERSTE LEZING 
 
Uit het boek van de profeet Hosea (11, 1-4.8c-9) 
Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik hem geroepen, mijn zoon. Maar hoe 
Ik hem ook riep, zij liepen van Mij weg, ja, zij brachten offers aan de Baäls en brandden wierook voor 
de godenbeelden, en dat terwijl Ik toch degene ben die Efraim heeft leren lopen, die hem bij zijn 
armen heeft gevat. Zij echter wilden maar niet weten dat Ik het was die hen behoedde. Met zachte 
leidsels heb Ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen 
wanneer het tegen de kaken drukt. Ik reikte hem zijn voedsel toe. Hoe zou Ik echter u kunnen 
prijsgeven, Efraim, u kunnen overleveren, Israël? Hoe zou Ik u kunnen prijsgeven, alsof gij Adma 
waart, of met u kunnen doen zoals met Seboim? Mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week. 
Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, Efraim niet opnieuw te gronde richten, want Ik 
ben God, Ik ben geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn. 
 

Woord van de Heer 
Wij prijzen God 

 
ANTWOORDPSALM (psalm 79) 
 
R. Moge uw gelaat ons verlichten, en wij zullen gered worden 
 
Hoor ons, herder van Israël, 
U die troont op de cherubs, verschijn in luister; 
werp uw macht in de strijd, 
God van de heerscharen, keer toch terug, R. 
 
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,  
het stekje dat Gij hebt gekweekt. R. 
 
 
Alleluia Alleluia (Mc 1, 15) 
Het Rijk Gods is nabij: 
gelooft in de Blijde Boodschap. 
Alleluia. 
 
 
EVANGELIE 
 
Uit het Evangelie volgens Matteüs (10,7-15) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. 
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, 
voor niets moet gij geven. Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee 
te vullen. Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed, geen schoeisel of 
stok, want de arbeider is zijn onderhoud waard. Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt 
dan wie waard is u te ontvangen, en verblijft daar tot gij weer vertrekt. Wanneer ge dat huis 



binnentreedt, brengt het uw vredegroet; en wanneer het die waard is, moge uw vrede over dat huis 
komen, maar wanneer het die niet waard is, dan kere uw vrede tot u terug. Als men u ergens niet 
ontvangt en niet naar uw woorden luistert, verlaat dan dat huis of die stad en schudt het stof van uw 
voeten. Voorwaar, Ik zeg u: Op de oorlogsdag zal het voor het land van Sodom en Gomorra 
draaglijker zijn dan voor die stad. 
 

Woord van de Heer. 

Lof zij u, o Christus 

 

 
 
 
VRIJDAG 13 juli 2018 
 
EERSTE LEZING 
 
Uit het boek van de profeet Hosea (14,2-10) 
Bekeer u, Israël, tot Jahwe uw God want over uw schuld zijt gij gestruikeld. Kom met uw woorden als 
gave, bekeer u tot Jahwe en zeg Hem: 'Gij vergeeft toch alle schuld; aanvaard ook onze goede wil: 
wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden; wij zullen niet meer op 
paarden rijden en tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer: Gij zijt onze God. Gij, 
Jahwe, zijt immers degene bij wie de wees ontferming vindt.' Ik wil hen van hun ontrouw genezen en 
hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik wil voor Israël zijn als 
de dauw: als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten, als op de Libanon. Zijn scheuten 
lopen uit, zijn luister evenaart die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in 
zijn schaduw zitten; zij zullen koren kunnen verbouwen, zij zullen bloeien als de wingerd en vermaard 
zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb Ik dan nog met de afgoden te maken, Efraim? Ik ben het die 
hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cypres: aan Mij zijn uw vruchten te 
danken. Wie is zo wijs dat hij dit beseft, wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, recht zijn de 
wegen van Jahwe; de rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten val.  
 

Woord van de Heer 
Wij prijzen God 

 
ANTWOORDPSALM (Ps 50) 
 
R. Mijn mond verkondigt uw lof, Heer 
 
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,  
delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
Was mijn schuld volkomen van mij af,  
reinig mij van al mijn zonden. R. 
 
Want Gij hebt behagen in oprechtheid  
Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. 
Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word,  
Wast mij dat ik witter word dan sneeuw. R. 
 
Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  



geef mij weer een vastberaden geest. 
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,  
neem uw heilige Geest niet van mij weg. R. 
 
Geef mij weer de weelde van uw zegen,  
maak mij sterk in edelmoedigheid. 
Heer, maak Gij mijn lippen los,  
dat mijn mond uw lof kan zingen. R. 
 
 
Alleluia, Alleluia (Joh 16,13) 
Geef ons Heer de Geest der waarheid: opdat Hij ons zal leiden naar de volle waarheid. 
 
 

EVANGELIE 
 
Uit het Evangelie volgens Matteüs (10,16-23) 
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: Zie, Ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus 
omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u 
overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders 
en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen 
getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe 
of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want 
niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal 
de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen 
opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn 
voor allen omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. 
Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, Ik zeg u: Gij 
zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon 
komt. 

Woord van de Heer. 

Lof zij u, o Christus 

 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 14 juli 2018 
 
EERSTE LEZING 
 
Uit het boek van de profeet Jesaja…(6,1-8) 
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep 
van zijn mantel vulde heel de tempel. Serafs stonden boven Hem opgesteld, elk met zes vleugels: 
twee om het gelaat te bedekken, twee om de voeten te bedekken, twee om te vliegen. Zij riepen 
elkaar toe: `Heilig, heilig, heilig is Jahwe van de machten; al wat de aarde vult is zijn heerlijkheid.' De 
deurpinnen in de dorpels schudden van het luid geroep en de tempel stond vol rook. Ik zei: `Wee mij! 



Ik ben verloren! Ik ben een mens met onreine lippen, ik woon onder een volk met onreine lippen en ik 
heb met eigen ogen de Koning, Jahwe van de machten gezien!' Maar een van de serafs vloog op mij 
toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, hij raakte er mijn mond 
mee aan en sprak: `Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld 
bedekt.' Daarop hoorde ik de stem van de Heer: `Wie zal Ik zenden, wie zal gaan in onze naam?' Ik 
antwoordde: `Hier ben ik, zend mij!’. 
 

Woord van de Heer 
Wij prijzen God 

 
 
ANTWOORDPSALM (psalm 92) 
 
R. De Heer is Koning: Hij is bekleed met luister 
 
De Heer is koning, met luister omkleed, 
met macht heeft de Heer zich omgord. R. 
 
Zo vast als de aarde, onwankelbaar, 
zo vast staat uw troon door de eeuwen,  
van eeuwigheid, God, zijt Gij! R. 
 
Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,  
uw huis zij heilig in lengte van dagen. R. 
 
Alleluia alleluia (1Pt 4, 14)   Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus: de Geest 
van God is, op u rust. Alleluia. 
 
EVANGELIE 
 
Uit het Evangelie volgens Johannes (Joh 21, 1-19) 
Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep op deze 
wijze: Er waren bijeen: Simon Petrus, Tomas, die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga 
vissen.” Zij antwoordden: “Dan gaan wij mee.” Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze 
vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar 
de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat 
vis?” “Neen,” antwoordden ze. Toen zei Hij hun: “Werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge 
iets vangen.” Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen 
vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: “Het 
is de Heer!” Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan – want hij 
droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, 
want zij waren niet ver uit de kust, slechts tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter 
zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis 
erop en brood. Jezus sprak tot hen: “Haalt wat van de vis, die gij juist gevangen hebt.” Simon Petrus 
ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, 
en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: “Komt ontbijten.” Wetend dat 
het de Heer was, durfde geen van de leerlingen Hem vragen: “Wie zijt Gij?” Jezus trad dichterbij, nam 
het brood, en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen 
verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.  
Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan 



dezen?” Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.” Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren.” 
Nog een tweede maal zei Hij tot hem: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”, waarop deze 
antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.” Jezus hernam: “Hoed mijn schapen.” Voor de derde 
maal vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?” Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij 
hem voor de derde maal vroeg: “Hebt ge Mij lief?” en hij zei Hem: “Heer, Gij weet alles: Gij weet dat ik 
U liefheb.” Daarna zei Jezus hem: “Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: toen ge jong 
waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw 
handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt.” Hiermee 
zinspeelde Hij op de dood waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei Hij hem: “Volg 
Mij.” 
 

Woord van de Heer.  Lof zij u, o Christus 

 
 
 
ZONDAG 15 juli 2018 
 
EERSTE LEZING 
 
Uit het boek van de profeet Amos (7,12-15) 
En Amasja zei tegen Amos: 'Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien 
daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is 
van de koning en dit gebouw van het rijk.' Amos gaf Amasja ten antwoord: 'Ik ben geen profeet of lid 
van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar Jahwe heeft mij achter mijn beesten 
weggehaald en het is Jahwe die mij achter mijn beesten weggehaald heeft: 'Trek als profeet naar mijn 
volk Israël'.  
 

Woord van de Heer 
Wij prijzen God 

 
ANTWOORDPSALM (psalm 84 (85)) 
R. Doe ons uw Liefde zien, Heer, en geef ons uw zegen 
 
Aanhoren wil ik wat God ons zegt. 
De Heer spreekt woorden van vrede. 
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:  
zijn glorie komt wonen in ons land. R. 
 
Trouw en waarheid omhelzen elkaar,  
recht en vrede begroeten elkaar met een kus. 
Uit de aarde bloeit de waarheid op,  
het recht ziet uit de hemel toe. R. 
 
De Heer geeft al het goede:  
ons land zal vruchten geven. 
Het recht gaat voor God uit  
en baant voor Hem de weg. R. 
 
TWEEDE LEZING 
 



Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efesiërs (1,3-14) 
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft 
gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der 
wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn 
kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid 
van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door 
zijn bloed, de vergeving van de zonden, dank zij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons 
meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit 
doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen. ter verwezenlijking van de volheid der 
tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens 
op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de 
beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de 
lof van zijn heerlijkheid wij die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus 
zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil, hebt aanhoord, in Hem zijt 
ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte, die het onderpand is van 
onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk, en tot lof van zijn heerlijkheid.  
 

Woord van de Heer 
Wij prijzen God 

 
 
Alleluia, alleluia (Ef 1,17-18) 
Moge de God van onze Heer Jezus Christus uw innerlijk oog verlichten opdat wij zouden zien hoe 
groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia. 
 
EVANGELIE 
 
Uit het Evangelie volgens Marcus (6,7-13) 
Hij riep de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de 
onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen 
voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. “Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt 
geen dubbele kleding aan.” Hij zei verder: “Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer 
afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en 
schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.” Zij vertrokken om te prediken dat men 
zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 

 

Woord van de Heer. 

Lof zij u, o Christus 

 
 
 

 
 
 
 


