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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: JEZUS ROEPT HIER MENSEN SAMEN 
 

 
 
2. Jezus roept ons te belijden  

Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zeg het uit, laat elk het horen,  
zeg het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald.  
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3. Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen – 
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen in de straat,  
ga met zaligen en zoekers,  
als het om de waarheid gaat.  

 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel,  

breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse  
hemelse ontmoetingsplek.  
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
deel het lied van lief de weer,  
deel het feest voor heil' ge zondaars,  
wees te gast bij God, de Heer. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

Gebeurt het u wel eens dat u in gesprek raakt  
met een toevallige voorbijganger die maar blijft doorvragen? 
Het gesprek ontwikkelt zich dan soms over wezenlijke 
vragen. Dat lezen we vandaag in het evangelie van Marcus.  
Jezus krijgt een belangrijke vraag voorgelegd:  
hoe moet ik handelen om het eeuwig leven te bereiken?  
Uit het antwoord van onze Heer blijkt,  
dat de jongeman op zoek moet gaan  
naar een geestelijke schat in zijn leven.  
Geen rijkdom of veel bezittingen verzamelen.  
Hij moet juist leren loslaten om te weten  
wat het allerbelangrijkste voor hem is.  
Mogen wij ook in deze viering iets van die wijsheid proeven. 
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Schuldbelijdenis 
 
P. Om de Communieviering met een opgelucht hart te vieren, 

erkennen wij onze tekortkomingen tegenover God en 
elkaar. Wij vragen om vergeving:  

 
Korte stilte 

 
P. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en 

haar op aard zult laten zegevieren, ontferm U over ons.  
 
A. Heer, ontferm U over ons.  

 
P. Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de 

Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, 
ontferm U over ons.  

 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te 

genezen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, 
ontferm U over ons. 

 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven,  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 

 
Kyrie 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
Gloria 
 

Gloria in excelsis, Gloria in excelsis,  
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

 



 4 

Gebed 
 

Almachtige eeuwige God,  
voor wie U eert en oog heeft voor de naaste,  
is het geloof het zuiverste gewin, de grootste schat.  
Geef ons de ware vrijheid  
die niet gebonden is aan eer of geld.  
Breng ons de hoogste wijsheid bij:  
alles op te offeren en Christus na te volgen.  
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 komt niemand aangewaaid,  
een mens kan er wel een leven lang naar streven.  
Wat helpt is het vermogen om onderscheid te maken  
tussen uiterlijke zaken en ingevingen uit het hart.  
Welke keuzes maken wij als het erop aan komt?  

 
Eerste lezing 
Uit het boek Wijsheid 7,7-11 
 

Ik bad en inzicht werd mij geschonken,  
ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over mij.  
Ik verkoos haar boven scepters en tronen,  
en in vergelijking met haar beschouwde ik rijkdom  
als niets; zelfs de kostbaarste steen  
stelde ik met haar niet gelijk,  
want alle goud is vergeleken met haar slechts stof,  
en zilver niet meer dan slijk.  
Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid, 
en ik stelde haar boven het licht.  
Want de glans die zij uitstraalt verbleekt nooit.  
Met haar vielen mij alle goederen ten deel  
en dank zij haar verwierf ik rijkdom zonder tal.  
 
Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  
 

C'est toi ma lampe, Seigneur.  
Mon Dieu éclaire ma ténèbre. 
 
Mijn lamp ontsteekt U, o Heer,  
Mijn God, verlicht mij in mijn duister. 

 
Tweede lezing 
Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 4,12-13  
 

Broeders en zusters,  
het woord van God is levend en krachtig.  
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard  
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,  
van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen  
en gedachten van de mens.  
Geen schepsel is voor Hem verborgen,  
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.  
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Alleluja  
 
 Alleluja. (Taize 13)  

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 10,17-31. 
 

Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand 
aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: 
'Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te 
verwerven?' Jezus antwoordde:  
'Waarom noemt ge Mij goed?  
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Niemand is goed dan God alleen.  
Ge kent de geboden: Gij zult niet doden,  
gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen,  
gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen,  
eer uw vader en uw moeder.'  
Hij gaf Hem ten antwoord:  
'Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af' 
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:  
'Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit  
en geef het aan de armen,  
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel,  
en kom dan terug om Mij te volgen.'  
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen  
omdat hij vele goederen bezat.  
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen  
en zei tot hen:  
'Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het 
Koninkrijk Gods binnen te gaan!'  
De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. 
Daarom herhaalde Hij:  
'Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te 
gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog 
van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk 
Gods te komen. 
'Toen waren ze nog meer verbijsterd  
en ze zeiden tot elkaar: 'Wie kan dan nog gered worden?' 
Jezus keek hen aan en zei:  
'Dit ligt niet in de macht der mensen  
maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.'  
Daarop nam Petrus het woord en zei:  
'Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.' 
Jezus antwoordde:  
'Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers en 
zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij  
en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven  
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, 
broers, moeders, kinderen en akkers,  
zij het ook gepaard met vervolgingen,  
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.'  

 
 Woord van de Heer. 
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A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 
Lied: HET WOORD VAN GOD 
 
K Alleluja, Alleluja 
 

Het woord van God als brood om te leven  
aan ons gegeven door Jezus, sprekend God. 

 
A Alleluja, Alleluja 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis    
 
P. Ik geloof in God, 
 die hemel en aarde, 
 ruimte en vrijheid heeft geschapen. 
 
A. En in Zijn zoon Jezus, 
 die mens is geworden zoals wij. 
 
P. En in de heilige Geest, 
 die ons bezielt, heelt en beschermt. 
 
A. Ik geloof in God, 
 die ons mensen heeft geschapen 
 als mensen om van te houden. 
 
P. En in Zijn zoon Jezus, 
 die hart heeft voor elke mens 
 en niemand verloren liet gaan. 
 
A. En in de heilige Geest, 
 die ons open maakt en bemoedigt. 
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P. Ik geloof in elke mens, 
 dat hij een beeld van God is, 
 altijd de moeite waard. 
 
A. Ik geloof in mensen, 

die elkaar beschermen, 
die uit zijn op gemeenschap. 

 Ik geloof, dat ons leven zo sterk is 
 en zo kostbaar, 
 dat het nooit zal vergaan, 
 dat het gekend en bemind, en bewaard zal 
 blijven in de handen van God, 
 Schepper van al wat leeft. 
 
P. Dat geloof ik, omwille van zijn Zoon, 
 die voor ons de dood heeft overwonnen. 
 
A. Amen. 
 
Voorbede  
 

P. Voor God is alles mogelijk,  
lezen wij in het evangelie van Marcus. 
Daarom vragen wij vol vertrouwen om steun en bidden: 

 
L. Voor de leiding van de kerk:  

dat zij met wijsheid getuigenis aflegt over U  
en mensen overal ter wereld samenbrengt in uw Naam;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor gezagsdragers in bedrijven en instellingen:  

dat zij niet alleen financieel gewin nastreven  
maar ook een wijs sociaal beleid voeren; 
laat ons bidden…  

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
L. Voor hen die van U waar ook getuigen:  

dat er altijd mensen zijn die van U verhalen: 
en dat uw bevrijdend woord mag blijven klinken; 
laat ons bidden… 
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 A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onszelf bidden wij:  

dat ons hart open blijft staan voor uw wijsheid  
en dat wij die geestelijke rijkdom  
vertalen naar de dagelijkse omgang met mensen; 
laat ons bidden… 
 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 

P. God van Wijsheid,  
Gij aanhoort onze vragen en zorgen.  
Geef ons inzicht en kracht om verder te zien  
dan uiterlijkheden en schijn.  
Door Christus Jezus onze Heer. Amen. 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 

 
 
 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
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Tafellied: IN VUUR EN VLAM 
 
1. Wie leeft verloren in de tijd 

raakt aan de haast zijn leven kwijt, 
hij gaat zijn weg met ogen dicht 
en ziet geen spoor, geen schijn van licht;  
maar als zo'n blinde ziende wordt, 
dan komt hij oog en oor te kort, 
hij vindt zichzelf, de dag breekt aan, 
hij komt in vuur en vlam te staan. 
 

2. Maar soms zijn mensen levend dood  
want hun bestaan is ademnood, 
ze leven roekeloos en snel 
en zetten hart en hoofd op 't spel; 
maar als zo'n mens geduldig wacht,  
dan voelt hij hoe een ander zacht 
zijn armen om hem heen wil slaan; 
hij komt in vuur en vlam te staan. 

 
3. Wanneer een mens maar verder wil 

hij jaagt maar door en staat niet stil 
op weg naar geld en klatergoud, 
zo'n mens verslijt, wordt ziende oud;  
maar als hij knielt en biddend rust  
misschien dat God hem wakker kust,  
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan,  
hij komt in vuur en vlam te staan. 

 
4. Wie vastgeroest en uitgedoofd 

alleen nog in vandaag gelooft, 
wie nooit eens over bergen ziet, 
wordt moe en sterven zal zijn lied;  
maar als in harten heimwee brandt 
naar nieuwe tijd en blijer land,  
dan breken mensen op en gaan,  
men komt in vuur en vlam te staan. 
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Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd 

hebben, bereiden wij ons in gebed voor op de communie. 
 
P. God, onze Vader, wij brengen U onze dank. 

Gij hebt ons gemaakt om gelukkig te zijn met U  
en door Jezus Christus verlicht Gij onze weg  
en geeft Gij zin aan ons leven. 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
A. Gij hebt ons hier op aarde aan elkaar gegeven  

als een teken van uw liefde voor ons. 
Voor alle mensen die ons hebben gevormd 
en van wie wij zoveel hebben ontvangen, 
voor de gemeenschap die er onder ons is, 
de onderlinge verbondenheid, 
de verzoening en de liefde, 
danken wij U en zeggen: 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
P. Gij hebt ons een geest gegeven  

en handen, verstand en een hart, 
om te voorzien in ons eigen levensonderhoud  
en dat van onze dierbaren, 
en om de aarde te beheren naar een betere toekomst. 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
A. Gij laat ons leven in gemeenschap, 

in een land, een gemeente, een dorp. 
Voor al het zwoegen van mensen  
dat gewijd is aan verbroedering  
en aan het dienen van de gerechtigheid  
zeggen wij vol dankbaarheid: 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 
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P. Gij hebt ons in uw kerk samengeroepen  
in verantwoordelijkheid voor elkaar  
om aan allen het geheim van uw liefde te openbaren  
en te kunnen werken aan de nieuwe schepping  
die Gij tot stand brengt in uw koninkrijk. 
Uw Naam, Heer, zij geprezen,  
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
A. Als broeders en zusters bidden wij daarom tot U,  

verenigd met allen die in uw kerk verantwoordelijkheid  
dragen om de eenheid in het geloof te bewaren,  
verenigd met alle christenen van de gehele wereld  
die in uw Naam samen zijn,  
verenigd met alle mensen  
die U zoeken van alle uiteinden der aarde:  
 

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. 

 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
 
P. De jongeling in het evangelie vraagt Jezus  

naar de weg die voert naar God.  
Hij voelt aan dat er meer is dan rijkdom en bezit.  
Ook wij zijn op zoek naar de schat die onze verlangens 
overstijgt. Vragen wij dan God om vrede:  

 



 13 

Liefdevolle God,  
schenk rust in ons hoofd en in ons hart,  
in de dagelijkse bezigheden.  
Maak ruimte vrij voor uw wijsheid  
die ons toont hoe wij kunnen leven.  
In vrede met U, met onszelf en met anderen.  
Door Jezus Christus, de Heer. Amen.  

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

 
Communielied 
 
 Hallelujah 
 

 
Ter overweging 

 
Geschenk 

Echte Liefde is ook loslaten 
niet claimen 
De  ander 

de ruimte geven 
Liefde, vriendschap en inzicht 
behoren tot de geschenken 

Van het Leven 
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Gebed na de communie  
Goede God,  
de weg naar U toe is voor ons mensen vol obstakels.  
Vaak volgen we de gemakkelijkste weg  
en zelfs dan wijst U ons niet af.  
Wanneer we iets van uw grootheid en wijsheid vermoeden, 
worden we onszelf en bloeien open voor anderen.  
Hiervoor willen we U danken, goede God,  
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending  
P. Zien wat werkelijk telt, wat echt belangrijk is.  

Dat kunnen we leren van de ontmoeting van Jezus  
met de rijke jongeman in het evangelie.  
Gaan we van hier met het voornemen deze wijze raad  
voor onszelf en in het contact met anderen te volgen. 

 
P. Mogen we met wijsheid en mededogen  

gezegend worden door God,  
in de Naam van de Vader,+ Zoon en heilige Geest.  

 
A. Amen. 
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Slotlied: NU WIJ UITEENGAAN 
 

 
 

 
2. Voel u getroost en hou vast de hoop. 

God laat u nimmer alleen. 
Samen op pad, God geeft u zijn zegen. Refrein 

 
3. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede.  Refrein 

 
4. Neem dan de liefde mee in uw hart, 

en geef de warmte zelf door. 
Wees zelf een baken, voel zelf de kracht. Refrein 

 
5. Voor alle mensen in deze stad: 

Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak.  Refrein 
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De week van zaterdag 9 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag       10.00 uur:Woord- en Communieviering ( Ps. Ans Dekker)  
Donderdag  09.00 uur:Eucharistieviering.  (Ps. Rob Verhaegh)  
 
Zondag       10.00 uur:Eucharistieviering.  (Pater Diego Pildain)  
 
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag      10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
                                   Voor familie en vrienden;  
                                   Voor Gerardus Geukers en Hendrika Geukers-  
          van Lieshout 
  
Donderdag 09.00 uur:  
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Henk Vijn   
                              Betty Steegmans-Koenraad 
                              
 
AGENDA: 
 
Maandag 11 oktober om 10 uur: Rouwbezoekgroep 
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geldig van 8 september t/m 12 oktober 2021 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
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