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Hartebrugkerk, Leiden 

Eucharistieviering  zondag 6 september 2020 

23e zondag door het jaar (A) 

 

voorganger: pater Leo van Ulden ofm 

lectrice: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh  toc 

ceremoniarius: Wim Barning ofs 

koor: leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 

organist: Jan Verschuren 

 

Wij vieren tevens het heuglijke feit dat pater Leo van Ulden 60 jaar franciscaan is. 

 

 

Openingsriten 

 

Orgelmuziek: Introduction-choral en menuet gothique - Léon Boëllmann 

 

Intrede 

 

INTROITUS  Psalm 119, 137.124 

Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum: fac cum servo tuo secundun misericordiam 

tuam.  Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. 

 

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  zingt de vaste gezangen uit de Missa Sacratissimi Cordis Jesu - J.A. Korman 

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.  
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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 

 

Eerste lezing: Ezechiël 33, 7-9 

Zo spreekt de Heer: “Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van 

Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als Ik tot de 

boosdoener zeg: ‘Jij, boosdoener, jij moet sterven!’ en als gij dan uw mond niet opendoet 

en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om 

eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter 

gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich 

niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered.” 

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 eorum. 
Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie die Hij koos als zijn erfdeel. Door het woord van de Heer zijn de 

hemelen gemaakt; en door de adem van zijn mond heel hun kracht. 

 

Tweede lezing: Romeinen 13, 8-10 

Broeders en zusters, zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de 

onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult 

niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere, kan men samenvatten 

in dit ene woord: ‘Bemin uw naaste als uzelf’. De liefde berokkent de naaste geen enkel 

kwaad. Liefde vervult de gehele wet. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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 ALLELUIA  Psalm 102, 2 

Alleluia. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. 
Alleluia. Heer, verhoor mijn gebed, en moge mijn geroep U bereiken. 

 

Evangelielezing  Matteüs 18, 15-20 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs – Lof zij U, Christus. 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem 

dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar 

luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de 

verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor 

aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of 

tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden 

zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg 

Ik u: Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen - het moge zijn wat het wil - 

zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie 

verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis - Credo I 

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 hemelen en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke 

dingen. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. God van 

God, licht van licht, waarachtig God van waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door 

wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel, en vlees geworden is 
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van de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden; die voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus 

geleden heeft en begraven is; ten derde dage is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgestegen naar de hemel is Hij 

nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, en wederom zal Hij komen met heerlijkheid om te oordelen levenden en 

doden; En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de 

Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door 

de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. 

En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de wereld die komen zal. Amen. 

 

Voorbede 

 

Eucharistische liturgie 

 

Bereiding van de gaven 

 

Koorzang: Cantico di frate sole (het Zonnelied van de H. Franciscus), getoonzet door Theo Goedhart 

(zie bijlage 1) 

 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de 

almachtige Vader. 

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. 

 

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 I van de zondagen door het jaar) 

Heilige Vader, (...) 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 VI) 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, (...) 

 

Mysterium fidei. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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Heer onze God, zo gedenken wij (...) 

(...)  hier en nu, en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Communieritus 

 

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.  
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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. 

 

COMMUNIO  Psalm 76, 12-13 

Vovete, et reddite Domino Deo vestro, omnes qui in circuitu eius affertis munera: terribili, 

et ei qui aufert spiritum principum: terribili apud omnes reges terrae. 
Volbrengt de geloften die gij de Heer uw God hebt gedaan, gij allen die de Geduchte met offers omringt, Hem die 

machtigen de moed beneemt en schrik verwekt bij alle heersers der aarde. 

 

Koormuziek: Sia laudato San Francesco (uit het Laudario van Cortona, geschreven tussen 1270 en 

1297) (zie bijlage 2) 

Orgelmuziek: Prière à Notre-Dame - Léon Boëllmann 

 

Gebed na de communie 

Mededelingen en toespraak 

 

Slotriten 

 

Zegen 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. – Amen. 

Wegzending 

Gaat nu allen heen in vrede. – Wij danken God. 

 

Orgelmuziek: Toccata - Percy Eastman Fletcher   



oorspronkelijke tekst Nederlandse vertaling

Altissimu, onnipotente, bon Signore, Allerhoogste, almachtige, goede Heer,

Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. van u zijn de lof, de glorie en de eer en alle zegening.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano, Alleen aan u, Allerhoogste, komen zij toe,

et nullu homo ène dignu Te mentovare. en geen mens is waardig om zelfs maar uw naam te noemen.

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature, Geprezen zij u, mijn Heer, samen met al uw schepselen:

spetialmente messor lo frate Sole, vooral broeder Zon,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui. die het daglicht is, en u verlicht ons door middel van hem;

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: en hij is mooi en stralend en vol schittering:

de Te, Altissimo, porta significatione. van u, o Allerhoogste, is hij het symbool.

Laudato si', mi' Signore, per sora Luna e le stelle: Geprezen zij u, mijn Heer, om zuster Maan en de sterren:

in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
aan de hemel hebt u ze geschapen, stralend en kostbaar en 
mooi.

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento Geprezen zij u, mijn Heer, om broeder Wind

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
en om de lucht en de bewolkte en onbewolkte hemel en alle 
soorten weer,

per lo quale a le Tue creature dài sustentamento. waarmee gij zorgt dat uw schepselen hun voedsel krijgen.

Laudato si', mi' Signore, per sor'Aqua, Geprezen zij u, mijn Heer, om zuster Water,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. die heel nuttig is en nederig en kostbaar en kuis.

Laudato si', mi' Signore, per frate Focu, Geprezen zij u, mijn Heer, om broeder Vuur,

per lo quale ennallumini la nocte: door wie u de nacht verlicht:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. en hij is mooi en vrolijk en krachtig en sterk.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, Geprezen zij u, mijn Heer, om onze zuster moeder Aarde,
la quale ne sustenta et governa, die ons verzorgt en voedt,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
en allerlei vruchten voortbrengt en kleurige bloemen en 
planten.

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo 
amore

Geprezen zij u, mijn Heer, om hen die vergeving schenken 
omwille van uw liefde

et sostengo infirmitate et tribulatione. en ziekte en ellende verdragen:

Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, Zalig degenen die dit in vrede zullen verdragen,

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. want door u, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond!

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra Morte corporale,
Geprezen zij u, mijn Heer, om onze zuster de lichamelijke 
Dood,

da la quale nullo homo vivente pò skappare: aan wie geen levend mens ontkomen kan:

guai a∙cquelli ke morrano ne le peccata mortali; wee degenen die in doodzonde zullen sterven;

beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
zalig degenen die zij zal aantreffen levend volgens uw 
allerheiligste wil,

ka la morte secunda non 'l farrà male. want de tweede dood zal hen niet deren!

Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate Looft en prijst mijn Heer en dankt hem

e serviateli cum grande humilitate. en dient hem in grote nederigheid.

vert. dr. P.A.W. van Heck

Cantico di frate Sole  ‐  het Zonnelied van Franciscus van Assisi (c. 1181 ‐ 1226)



Tekst en vertaling van "Sia laudato", uit het Laudario di Cortona (geschreven tussen 1270 en 1297) 

 

Sia laudato San Francesco 

quelli c'apparve en croce fixo 

como Remptore. 

 

A Cristo fo configurato: de le piahe fo signato 

emperciò k'avea portato scripto in core lu suo amore. 

 

A la Verna al monte sancto, stava'l sancto cum gran piano; 

lo qual pianto li torna in canto el sarapyn consolatore. 

 

Quando fo da Dio mandato San Franceso lo beato, 

lo mondo k'era entenebrato recevette gran splendore. 

 

Danne, padre, endonamento lo tuo ricordamento, 

ke lo nostro intendemento te sequisca guidatore. 

 

O lucerna, sole et luce, tu ne governa e ne conduce: 

sì sia nostro proto et foce ora, sempre et tutte l'ore. 

 

● ● ● 

 

De heilige Franciscus zij geloofd, 

hij die verscheen als (ware hij) gekruisigd 

zoals de Verlosser. 

 

Hij geleek op Christus, hij was getekend door de wonden 

want hij had liefde voor Hem in zijn hart geschreven. 

 

Op de heilige berg La Verna bevond de heilige zich met groot lijden; 

zijn lijden werd door de troostende Serafijn tot een lied gemaakt. 

 

Toen de heilige Franciscus, de gezegende, door God werd gezonden, 

ontving de wereld, die in duisternis was, grote heerlijkheid. 

 

Geef ons, o vader, de gedachtenis aan U,  

opdat ons verlangen U moge volgen als gids. 

 

O lamp, zon en licht, regeer en leid ons, 

wees ons doel en onze haven, nu en voor altijd. 
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