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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied DE DAG GAAT OPEN

1.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name.
Voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

2.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

3.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
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Welkom u allen in deze ruimte van woord en gebed.
Wij horen vandaag in het evangelie de indringende vraag:
‘En wie ben ik volgens jullie’?
Jezus vraagt het aan de leerlingen en aan ons.
Herkennen wij in Hem degene die wij vertrouwen
door al het lijden heen?
Daar gaat het om in de lezingen van deze viering.
Stellen wij ons open om Gods liefde steeds beter te herkennen
en in alle omstandigheden te vertrouwen.
Daartoe wens ik ons allen een goede viering.
Gebed om vergeving
P.

Als we Jezus echt willen leren kennen,
als we Hem bewust in ons leven willen binnenlaten,
kunnen we dit alleen maar als we God zelf in ons hart
en in ons leven toelaten.
Keren we ons bij het begin van deze viering tot onze God
en bidden we dat Hij zijn liefde en barmhartigheid
opnieuw in ons hart legt;
bidden we om zijn vergeving en ontferming.

P.

Heer, die de rechtvaardigen bemint
en de verdrukten recht verschaft, ontferm U over ons.

P.

Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas,
ontferm U over ons.
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P.

Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht
en ons zijn geboden hebt gegeven om ze trouw te volbrengen,
ontferm U over ons.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God
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Gebed
God, onze Vader, uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht
maar tot het einde toe doorstaan.
God, onze Vader, uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht
maar tot het einde toe doorstaan.
Wij vragen U: richt onze ogen op zijn kruis
wanneer eigen leed en dat van anderen ons te veel wordt;
laat ons de weg gaan van onze Verlosser,
leven en sterven voor elkaar,
en de volheid van uw liefde ervaren.
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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. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
De God die ons tot zijn volk verkoos,
wijst ons zijn weg door zijn Woord.
Openen wij onze harten
om zijn Woord zachtmoedig te kunnen ontvangen
en er uitvoerders van worden.
zodat wij God niet enkel met de lippen
maar ook met ons hart nabij zijn.
Eerste lezing
Uit de profeet Jesaja 50,5-9a
God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan
wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten,
en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden
en mij bespuwden.
God de Heer zal mij helpen:
daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander?
Laten we samen voor de rechter treden!
Wie is mijn tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan!
God de Heer zal mij helpen: wie zal mij schuldig verklaren?
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm PSALM 150II
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Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 2,14-18
Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren
dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te
eten, en iemand van u zou zeggen: Geluk ermee!
Houd u warm eet maar goed, en hij zou niets doen om in hun
stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten, dood.
Misschien zal iemand zeggen:
Gij hebt de daad en ik heb het geloof.
Dan antwoord ik: Bewijs me eerst dat ge geloof hebt
als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.
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Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Alleluja
L.
A.

Alleluja.
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer.
Wie mij volgt, zal het licht des levens bezitten.
Alleluja

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus 8,27-35
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen
rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag:
'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Zij antwoordden Hem:
'Johannes de Doper; anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.'
Daarop stelde Hij hun de vraag:
'Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?'
Petrus antwoordde: 'Gij zijt Christus'.
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou
moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de
schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij,
na ter dood te zijn gebracht drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig
daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar
zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe:
'Ga weg, satan, terug! want Gij laat u leiden
door menselijke overwegingen en niet door wat God wil'.
Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten
komen, sprak Hij tot hen: 'Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
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Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn
leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in God de almachtige Vader,

A.

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 nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen 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.
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Lied ALLEIN GOTT IN DER HÖH SEI EHR (W. Nikolaus Decius)
Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
Und Dank für seine Gnade,
Darum daß nun und nimmermehr
Uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,
Nun ist groß' Fried' ohn' Unterlaß,
All' Fehd' hat nun ein Ende.
Wir loben, preis'n, anbeten dich
Für deine Ehr'; wir danken,
Daß du, Gott Vater ewiglich
Regierst ohn' alles Wanken.
Ganz ungemeß'n ist deine Macht,
Fort g'schieht, was dein Will' hat bedacht;
Wohl uns des feinen Herren!
God in de hoge, alleen u komt de eer
en dank toe voor uw genade
Daarom zal niets ons ooit of te nimmer schade berokkenen
God vindt vreugde in ons
Grote vrede is er nu, het houdt niet op
Alle strijd is tot een einde gekomen.
Wij loven, prijzen en aanbidden u
Wij danken u voor uw eer
Dat u, God de Vader, in eeuwigheid regeert, onwankelbaar
Uw macht is oneindig
Wat u in gedachten heeft, geschiedt
U bent goed voor ons, lieve Heer!
Voorbede
P.

Keren we ons vol vertrouwen tot onze God
en bidden we tot Hem:

L.

Voor allen die zich christenen noemen:
dat ze de levende Christus telkens opnieuw in hun leven
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A.
L.

A.
L.

A.
L.
A.

ontdekken en ware volgelingen van het evangelie blijven;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor de kerk en allen die handelen in Christus' naam:
dat wij met een milde blik naar de ander kijken,
en dat wij een voorbeeld blijven nemen aan Jezus onze Heer
die op zoek ging naar wie verloren liep;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor regeringsleiders en volksvertegenwoordigers:
dat zij het welzijn van de mensen van hun land voorop stellen
en het onheil dat vele volkeren bedreigt kunnen afwentelen;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor de jongeren in onze parochie:
dat zij Gods leidende hand in hun leven mogen ervaren;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

God, liefdevolle en barmhartige Vader,
deze intenties vertrouwen we aan U toe,
maar ook alles wat leeft in de diepte van ons hart
leggen we in uw handen.
Wees Gij ons tot kracht en tot steun
door Jezus de Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied BLEIB BEI UNS, HERR (Michael Praetorius)
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Bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden,
laß dein Licht leuchten auch zu unsern Zeiten,
dafür wir deinen Namen wolln loben ewig, Amen.
Blijf bij ons Heer, want het wordt avond,
Laat uw licht schijnen, ook over onze tijd
Daarvoor loven we Uw naam voor eeuwig, Amen
Oproep tot gebed
P.
A.

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
Heer, verhoor welwillend ons gebed
en aanvaard de offerande die wij U brengen.
Laat de gaven die ieder heeft aangeboden
om uw Naam te eren, voor allen heilzaam zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed (IIc)
(allen gaan staan)
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.

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht
dat wij U, heilige Vader, altijd en overal danken
door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen.
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt.
Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser.
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Hij is vlees geworden door de heilige Geest
en uit een maagd geboren.
Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven
strekte Hij zijn handen uit,
opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken
en de verrijzenis klaar als de dag
voor onze ogen zou doen stralen.
Daarom stemmen wij in met de engelen
en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid
en wij juichen en zingen:
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P.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het
en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
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.
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.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
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en wij smeken U dat wij door de heilige Geest
worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld,
dat haar liefde volkomen wordt,
één heilig volk met Franciscus, onze paus,
en met onze bisschop Johannes.
Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan
en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van
Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom,
met de apostelen, met de heilige Bavo, patroon van onze
parochie, en met alle heiligen,
die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
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.
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.
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P.

A.

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

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

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.

P.
A.
P.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede van Christus!

Lam Gods
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Uitnodiging tot de communie
P.
A.

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 spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie

Ter overweging
Heb Ik u niet opgedragen:
Wees sterk en vat moed,
wees niet verschrikt
en hebt geen vrees.
Want de Heer uw God
is met u,
waarheen gij ook gaat.
Jozua 1-9

Communielied THE LORD’S MY SHEPHERD (Crimond)
1.

The Lord’s my shepherd, I’ll not want;
He makes me down to lie in pastures green;
He leadeth me the quiet waters by.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
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2.

My table Thou hast furnished
in presence of my foes;
My head thou dost with oil anoint,
and my cup overflows.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van mijn vijanden
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

3.

Goodness and mercy all my life
shall surely follow me,
And in God’s house forevermore
my dwelling-place shall be.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.

Communielied LORD, FOR THY TENDER MERCY’S SAKE
Lord, for thy tender mercy's sake,
lay not our sins to our charge,
but forgive that is past
and give us grace to amend our sinful lives;
to decline from sin and incline to virtue,
that we may walk in a perfect heart
before thee now and evermore. Amen.
Heer, in uw tedere barmhartigheid,
veroordeel onze zonden niet.
Vergeef ons voor wat is geweest
en geef ons uw genade, zodat wij ons leven verbeteren,
de zonde de rug toe keren en deugdzaamheid omarmen.
Dat we voor U kunnen staan met een zuiver hart,
nu en voor altijd. Amen
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Gebed na de communie
Heer, doordring ons geheel en al
met de kracht van deze heilige gave.
Laat niet onze eigen zin, maar uw genade
in ons steeds de overhand hebben.
Door Christus onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zending en zegen
P.
A.

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

P.
A.

De Naam des Heren zij gezegend.
Van nu af tot in eeuwigheid.

P.
A.

Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

P.
A.

Zegen u de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied GA MEE MET ONS

2.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

DE WEEK VAN ZONDAG 12 T/M ZATERDAG 18 SEPTEMBER
VIERINGEN
Zondag 12-9

10.00 uur:

Donderdag 16-9

09.00 uur:

Zondag 19-9

10.00 uur:

Eucharistieviering
(Mgr. Johannes Hendriks)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Tristán Peréz)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10.00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor familie en vrienden
Voor Gerardus Geukers en Hendrika Geukers- van Lieshout
Voor Lidy Vastenhout – van Vessem
Donderdag 09.00 uur
Voor overleden familie van Zonneveld
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN
Jannie Otte – Hoekman
Ton Neelissen
Agnes Walraven
Elly de Backker - Kompier
Willem van den Berg
Marcia Kaldenhoven – Coleman
AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig t/m 18 september)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

