ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Jezus voelde medelijden met hen,
Want zij waren als schapen zonder herder

zondag 18 juli 2021

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
Wij komen samen rond woorden van waarde,
rond de tafel, in breken en delen.
Jezus zelf heeft ons geroepen, Hij zelf gaat ons voor.
Hij spreekt tot ons, altijd weer.
Hij is onze leraar, een leraar die verdoolde mensen
verzamelt als een herder zijn schapen.
Iemand die de weg wijst, met woorden van leven.
Een goede herder.
Schuldbelijdenis
P.

We verlangen naar rust;
toch veroorzaken we zelf vaak onrust.
We verlangen naar stilte; toch komen we er maar moeilijk
toe om onszelf te onderbreken en echt te luisteren.
Keren we ons naar binnen,
om werkelijk stil te worden en zo voor God te staan.
Een korte stilte

A.

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.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
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Kyrie
P.
A.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P.
A.

Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

P.
A.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God
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.
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Gebed
Hemelse Vader,
Gij hebt uw eigen Zoon gezonden
om voor ons uit te gaan op onze levensweg.
Wij bidden U:
laat ons Hem volgen in de kracht van uw Geest
en breng ons voor altijd samen in uw stad van vrede.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
De Tijd komt om te luisteren.
Luisteren naar de Herder?
Durven wij ons aan deze Herder toevertrouwen?
Luisteren wij naar de woorden van de Schrift,
om te leren onderscheiden wat de Herder van ons vraagt.
Eerste lezing
Uit de profeet Jeremia 23,1-6
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen
- godsspraak van de Heer -.
Daarom zegt de Heer, Israëls God,
tot de herders die mijn volk weiden:
Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen
en uiteengedreven; ge hebt er niet op gelet.
Maar Ik let wel op u om al uw misdaden
- godsspraak van de Heer -.
Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
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Dan stel Ik herders over hen aan,
die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist,
- godsspraak van de Heer -.
Geloof Mij, de tijd komt
- godsspraak van de Heer dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan.
Hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
En dit is de naam die men Hem geeft:
de Heer, onze gerechtigheid.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Psalm 23, 1-3a.3b-4.5-6
L.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten;
Hij geeft mij weer frisse moed.

A.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

L.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

A.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

L.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

A.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
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Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efese (2, 13-18)
Broeders en zusters, door het bloed van Christus zijt gij,
die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij gekomen.
Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een
gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden
met haar verordeningen, te vernietigen.
Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon
uit de twee één nieuwe mens te scheppen, en die beiden
in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd
aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren.
Want door Hem hebben wij beiden in één Geest
de toegang tot de Vader.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

L.

Alleluja.
Mijn schapen luistern naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.

A.

Alleluja.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus 6,30-34
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen:
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“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij
heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet
daarheen en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging zag Hij dan ook een grote
menigte. Hij voelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

P.

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

A.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór wie alles geschapen is.

P.

Hij is voor ons, mensen,
en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald.
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A.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.

P.

Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

A.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

P.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

A.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

P.

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

A.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

P.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

A.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

Voorbede
P.

God, onze herder,
U laat het ons aan niets ontbreken.
Daarom bidden wij vol vertrouwen:

L.

Voor uw wereld, zo goed geschapen door uw hand,
maar zo vaak geplaagd door honger, oorlog, onrecht.
Wij bidden U, God, dat zij de overvloedige weide wordt
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die U voor ogen heeft;
dat allen in vreugde kunnen leven;
laat ons bidden ...
A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

Goede God, voor uw Kerk
vragen wij U, dat hun leiders een voorbeeld mogen zijn
van goed herderschap;
dat zij een thuis bieden voor alle mensen;
laat ons bidden ...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L.

voor wie verloren lopen als schapen zonder herder,
voor wie uitgeleverd zijn aan hardvochtige heersers:
dat er profeten opstaan die hun rechten verdedigen,
dat zij worden omringd met diaconale zorg;
laat ons bidden...

A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Liefdevolle God, U die als een Herder voor ons zorgt,
aan U vertrouwen wij onze gebeden toe.
U zult ons verhoren, daarop vertrouwen wij
door Jezus Christus, onze Broeder en Heer. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
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Collecte en klaarmaken van de altaartafel

Oproep tot gebed
P.

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

A.

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
Heer, Uw tafel is gedekt, de gaven staan klaar.
Wees Gij de gastheer in ons midden.
Geef elk van ons zijn plaats en taak,
te midden van het volk dat U geroepen hebt.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.
A.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

P.

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 vlees geworden, geboren uit de maagd;
die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft
van de dood die eeuwig duren zou;
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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 vol vreugde:
A.

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.

P.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping
moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van
de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te
brengen uit alle naties en rassen en talen;
want van oost tot west moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen
door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en
zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn
Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan
zijn leerlingen en zei: "Neemt deze beker en drinkt 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 vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

P.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor
zijn wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,
zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij
ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus
zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U,
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van
God; met de H. Jozef haar bruidegom, samen met uw
apostelen en martelaren, met de H. Bavo en met allen
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is
gegeven opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en
geloof; samen met uw dienaar, onze paus Franciscus,
met onze bisschop Johannes,
met alle bisschoppen, de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen
van deze gemeenschap die hier bij U is,
en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw
barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
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Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U
lief waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen
in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn
om met hen samen voor altijd te mogen genieten
van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer.
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
P.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A.

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.

P.

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.

A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Vredeswens
P.

L.

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vreugde geef Ik u”,
let niet op mijn 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.
In de brief aan de Efeziërs hoorden wij
hoe Christus zelf onze vrede is. Omdat wij verlangen
naar vrede en innerlijke rust, bidden wij tot Hem:

A

God, Vader in de hemel, Gij hebt uw Zoon gezonden,
Jezus van Nazaret, om als een goede herder te leiden.
Hij kent ons en heeft ons lief.
Zend uw Geest, dat wij Hem durven volgen
naar uw koninkrijk uw stad van vrede, zo vragen wij,
in naam van Hem die met U en de heilige Geest leeft
in eeuwigheid. Amen.

P.

De vrede des Heren zij altijd met u.

A.

En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Lam Gods
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.
Uitnodiging tot de communie
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P.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

A.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék, en ik zal gezond worden.
Ter overweging
Wij leven in een oververhitte samenleving:
alles moet sneller, de kwaliteit moet uitmuntend zijn,
kwetsbare plekjes worden niet getolereerd.
Mensen voelen zich opgejaagd,
zelfs onder een jongere generatie is een burn-out mogelijk.
Velen houden het jachtige tempo niet vol.
Hoe gaan we goed om met de ons gegeven tijd?
Waar is de balans
tussen aandachtig werken en de broodnodige rust?
Hoe zijn we een goede herder voor elkaar?
Inzet, werk en rust moeten elkaar afwisselen.
We kunnen het Woord van God
onder deze invalshoek ontvangen.

Gebed na de communie
Hemelse Vader,
bij U vinden wij vrede en rust
die niemand anders kan geven.
Blijf ons nabij, wees onze herder.
Laat ons in de wisselvalligheden van het leven
nooit vergeten
hoe Gij in uw voorzienigheid alles ten goede leidt.
Door Christus onze Heer. Amen.
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SLOT VAN DE DIENST

Mededelingen

Zegen en zending
P.

Heer, mogen de gelovigen
de weldaad ondervinden van uw zegen,
rust hen allen toe met uw geest
en geef hun de kracht om uit liefde tot U
hun taak als christenen ten uitvoer te brengen.

A.

Amen.

P.

Zegene U de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.

A.

Amen.

P.

Gaat in vrede heen.

A.

God zij dank gebracht.
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De week van zaterdag 17 juli t/m vrijdag 23 juli 2021
BIJZONDER:
Zondag
Donderdag

10.00 uur:Eucharistieviering. (Pater Tristan Perez)
09.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)

Zondag

10.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 10.00 uur:
Om zegen over onze parochie;
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder en
overleden ouders en familie;
Voor familie en vrienden;
Voor Coen Wortelboer;
Voor Hannie Woudenberg;
Voor Lidy Vastenhout - van Vessum;
Voor Annette Vorderhake – Sikkenk;
Voor Frans Teeuwen;
Uit dank voor een geslaagde operatie;

Donderdag

09.00 uur:Voor Thea Prins.

ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.

OVERLEDENEN:

AGENDA:

Mia Dankelman;
Theodora Brammer;
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geldig van 30 juni tot en met 3 aug. 2021

Heeft u geen los geld bij
u? Scan dan deze code
voor de collecte.
Dank u wel.

