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Vredesweek 
 

In de kerk van de H.Bavo te Heemstede zal in de week van 
maandag 20 tot en met vrijdag 24 september 
dagelijks om 17.00u,  
in een korte gebedsdienst  van ongeveer 20 minuten, 
gebeden worden om vrede in de wereld. 
U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.  
Doet u mee? 
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

Vandaag, aan het begin van de vredesweek,  
staat de vrede centraal.  
Zal er ooit vrede zijn?  
We moeten wijs zijn en onze zucht  
naar plezier ten koste van de ander,  
naar groter zijn dan de ander,  
helemaal los weten te laten.  
Moge deze viering ons hiertoe inspireren. 
 

Schuldbelijdenis 
 
P. Niet altijd handelen we wijs en vredelievend. 

Denken we aan de keren dat we ons eigenbelang  
voorop hebben gesteld  
en bidden we tot God om ontferming.  

 
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. 

 
Heer ontferm U 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
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P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. 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 
 

God, wanneer de machtigen der aarde uw volk bedreigen, 
zijt Gij het die ons redt.  
In Jezus zien wij hoe Gij het opneemt voor de kleinen.  
Geef ons een onwankelbaar vertrouwen;  
laat ons in vreugde en verdriet  
belijden dat Gij de God van leven zijt,  
dat Gij uw dienaars redt  
in tijd en eeuwigheid.  
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  

 
Wijsheid, gerechtigheid en vrede staan niet op zichzelf.  
Openen we onze oren en harten voor Gods Woord  
opdat we vredebrengers mogen worden. 
 

Eerste lezing 
Uit het boek Wijsheid 2,12,17-20 
 

De ongelovigen zeggen:  
“Wij willen de vrome belagen;  
want hij is ons een ergernis,  
en is een aanklacht tegen onze lauwheid.  
Hij beschuldigt ons  
dat wij de wet niet onderhouden;  
en verwijt ons onze tuchteloosheid.  
Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn  
en nemen we als proef op de som  
wat er gebeurt bij zijn dood.  
Want als de rechtvaardige een zoon van God is,  
zal God hem te hulp komen  
en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand.  
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Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef  
om met foltering te achterhalen  
hoe zachtmoedig hij is  
en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid.  
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood;  
naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere 
bescherming.” 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 54, 3-4.5.6.8 
 
L. God, sta mij bij met uw naam, 

kom voor mij op met uw macht. 
Luister, o God, naar mijn bede, 
hoor wat mijn mond U zegt. 

 
A. Toch is het God, die mij helpt, 

de Heer die mijn leven bewaart. 
 
L. Overmoedigen vallen mij aan, 

brutaal staan zij mij naar het leven, 
zonder te denken aan God. 
Toch is het God, die mij helpt, 
de Heer die mijn leven bewaart. 
 

A. Toch is het God, die mij helpt, 
de Heer die mijn leven bewaart. 
 

L. Vergeld mijn bestrijders hun slechtheid,  
breng hen ten val in uw trouw. 
Offeren zal ik U dan van harte, 
prijzen, o Heer, uw weldadige naam. 
 

A. Toch is het God, die mij helpt, 
de Heer die mijn leven bewaart. 
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Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 3,16-4,3 
 

Broeders en zusters,  
waar na-ijver en eerzucht heersen,  
daar treft men ook onrust aan  
en allerlei minderwaardige praktijken. 
De wijsheid van omhoog is voor alles rein,  
maar ook vredelievend, vriendelijk,  
altijd voor rede vatbaar,  
rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, 
onpartijdig en oprecht. 
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede  
en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.  
Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? 
Toch alleen van uw eigen hartstochten  
die u niet met rust laten? 
Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen.  
Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet bereiken. 
Dan gaat gij vechten en strijden.  
Gij hebt niets omdat gij niet bidt.  
En als gij bidt krijgt ge het niet  
omdat gij verkeerd bidt,  
met de bedoeling namelijk  
om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Alleluja  
 
L. Alleluja.  

Gezegend de Koning die komt,  
in de naam des Heren. 

 
A. Alleluja.  
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 9,30-37. 
 

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen  
weg van de berg en trokken Galilea door;  
maar Hij wilde niet  
dat iemand het te weten kwam,  
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. 
Hij zeide hun: 
'De Mensenzoon wordt overgeleverd  
in de handen der mensen en ze zullen Hem doden;  
maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan'. 
Zij begrepen die woorden wel niet  
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. 
Zij kwamen in Kafarnaüm en,  
eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: 
'Waar hebt ge onderweg over getwist?' 
Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg  
een woordenwisseling gehad over de vraag  
wie de grootste was. 
Toen zette Hij zich neer,  
riep de twaalf bij zich en zei tot hen: 
'Als iemand de eerste wil zijn,  
zal hij de laatste van allen moeten wezen  
en de dienaar van allen'. 
Hij nam een kind en zette het in hun midden; 
Hij omarmde het en sprak tot hen: 
'Wie een kind als dit opneemt in mijn naam  
neemt Mij op; en wie Mij opneemt  
neemt niet Mij op,  
maar Hem die Mij gezonden heeft'. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
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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. 
 
Voorbede  
 

P. Goede God, 
bron van wijsheid, gerechtigheid en vrede, 
vertrouwend op uw liefde, bidden wij: 

 
L. Voor alle vredestichters, die in deze verscheurde wereld, 

in de huiselijke sfeer of bij gewapende conflicten 
wijsheid en bemoediging brengen: 
dat hun werk vrucht mag dragen; 
laat ons bidden… 

 
A. Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor alle kinderen en de meest kwetsbaren onder de 

mensen: 
dat hun belangen centraal worden gezet 
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door degenen die zorg over hen dragen 
opdat zij zich veilig kunnen voelen; 
laat ons bidden…  

 
A. Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze broeders en zusters 

die omwille van hun geloof vervolgd worden: 
dat zij de moed houden 
om de stem in hun hart te volgen; 
laat ons bidden… 

:  
A. Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze eigen geloofsgemeenschap: 

dat zij een plek van vrede mag zijn 
voor iedereen die van goede wil is; 
laat ons bidden… 
 

A. Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 

P. Goede God, dit en alles wat er in ons hart leeft, leggen wij 
U voor. Hoor ons gebed en maak ons, uw kinderen,  
tot wijze mensen, tot brengers van vrede.  
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 

DIENST VAN DE TAFEL 
 

 
 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
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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, Gij blijft niet onverschillig  
wanneer wij onze handen opheffen in gebed.  
Aanvaard met dit brood en deze beker  
de gebeden van uw volk,  
en geef ons de gaven van uw Zoon:  
gerechtigheid en vrede.  
Vandaag en tot in eeuwigheid. 
 

Eucharistisch gebed (V) 
 

Allen gaan staan 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. 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 Jezus Christus onze Heer.  
Die eenmaal door de dood is heengegaan,  
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht;  
die ons wegvoert uit het slavenhuis  
van dood en zonde, om te zijn:  
uw uitverkoren en geheiligd volk,  
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koningen en priesters worden wij genoemd.  
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal:  
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt  
om nu te leven in uw onvergankelijk licht.  
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. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:  

U hebt ons tot leven geroepen,  
U hebt ons bestemd voor het geluk  
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil  
om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.  
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden 
en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne,  
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.  
 
God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde  
tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en 
zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, 
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de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen. 
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over 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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, 

uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood, de 
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in 
heerlijkheid.  

 
 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  

uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in 
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak 
ons met het vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij.  

 
 Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw 

heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede 
en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht 
aan onze vader, paus Franciscus, aan onze bisschop 
Johannes en aan allen,  
die U als herders in uw kerk hebt aangesteld.  
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 Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. 

 
 Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de moeder 

van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heili-
gen, samen ook met allen ter wereld die op U hun 
vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhar-
tigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze 
dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
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. 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. 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 
 
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. 
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Ter overweging 
 

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi  
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:  

laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,  

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt;  

laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.  

Heer, help mij  
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig 
te maken; niet zozeer om zelf begrepen te worden als om 

anderen te begrijpen; niet zozeer om zelf getroost te 
worden als om anderen te troosten; niet zozeer om bemind 

te worden als om te beminnen;  
want als ik geef, zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 

 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, in Jezus, uw geliefde Zoon,  
hebt Gij ons getoond wat gerechtigheid is en ware vrede. 
Wij vragen U:  
laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd,  
een leven leiden dat het evangelie waardig is.  
Richt onze ogen op Hem die dienaar van allen wilde zijn: 
Jezus Christus, onze Heer. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegen en zending 
Het ga je goed (Andries Govaert) 
 
P. Moge wat op uw weg komt 

U tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting, 
De pijn van de ontbering, 
De tijd van verwachting, 
De kaalte van het gemis. 
 
Moge uw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat de ogen met mildheid kijken, 
Dat de handen open zijn en opbouwen, 
en dat u in hart en nieren bewogen bent 
om de mens op uw weg. 
 
De heer zegene en behoede u 
Hij tone zijn aanschijn en ontferme zich over u. 
Hij wende zijn gelaat naar u toe en geve u vrede. 

 
A. Amen. 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
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 ZONDAG 19 T/M ZATERDAG 25 SEPTEMBER  
 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag 10:00 uur:  Eucharistieviering  (Pater Tristan Perez) 
Donderdag 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 familie en vrienden; 
Voor Celine Peeperkorn – Broeders; 
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – 
Schreuder en overleden ouders en familie; 
Voor Marcia Kaldenhoven 
 

Donderdag 09.00 uur:  
Voor Angelique Medenblik. 
 

 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

 
 
OVERLEDENEN: 

Elly de Backker - Kompier 
Willem van den Berg  
Marcia Kaldenhoven – Coleman 
Henricus Joannes Weijers 
Franciscus Floris Petrus Mooren 
 

 
AGENDA: 
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geldig tot en met 12 oktober 2021 

 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 


