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1
OPENING VAN DE DIENST
Openingslied HEER, LAAT UW WOORD ONS LEIDEN

2.

Gij zijt de Weg en Waarheid.
Schenk ons in volle klaarheid
uw Woord als daag’lijks brood.
Geef ons uw licht en leven.
Leer ons aan ieder geven
uw grote liefde tot de dood.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Een van de beroemdste en meest geliefde teksten
in het evangelie is het tweevoudige gebod
van de liefde tot God en de naaste.
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In zekere zin gaat het hier om drie relaties:
die van de mens tot God,
van de mens tot de medemens
en die van de mens tot zichzelf.
Jezus zegt dat we de naaste moeten beminnen als onszelf.
Dit betekent niet dat we zelfzuchtig moeten zijn
en onze eigen belangen moeten zoeken,
maar het betekent wel dat we onszelf moeten kennen
en aandacht moeten hebben voor ons heil.
Gebed om vergeving
P.

Allemaal schieten we wel eens tekort in liefde:
naar God, naar anderen, naar onszelf.
We mogen deze momenten echter ook weer loslaten
wanneer wij oprecht bidden om vergeving en ontferming.

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 barmhartige God zich over ons ontfermen,
al onze zonden vergeven
en ons leiden naar waarachtig leven in zijn Naam,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U
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.
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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.
Gebed
Almachtige God,
in de liefde tot U en tot de naaste doet U de bron ontspringen
van het geluk waartoe wij allen zijn geschapen.
Laat uw wet het richtsnoer van ons leven zijn.
Leer ons daaruit de wijsheid putten,
die wij nodig hebben om te komen tot uw koninkrijk.
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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
L.

Onze liefde voor God
begint bij het luisteren naar zijn Woord,
zijn richtingwijzer voor ons leven.
Openen wij onszelf voor zijn boodschap.

Eerste lezing
Uit het boek Deuteronomium 2,2-6
Mozes sprak tot het volk en zei: 'Vrees de Heer, uw God, door
al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg.
Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet.
Dan zult ge gelukkig zijn, en talrijk worden in het land van melk
en honing dat de Heer de God van uw vaderen u heeft
beloofd. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen!
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden
die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm PSALM 18
L.

A.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
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L.

A.
L.

A.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.
Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.

Tweede lezing
Uit de brief aan de Hebreeën 7, 23-28
Broeders en zusters, in het eerste verbond moesten
meerderen priester worden omdat de dood hun belet in functie
te blijven; maar Jezus’ priesterschap is onvergankelijk
omdat Hij in eeuwigheid blijft.
Daarom is Hij ook in staat hen voor altijd te redden
die door zijn tussenkomst God naderen,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig:
één die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden
van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen.
Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters elke dag opnieuw
eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna
voor die van het volk, want dit heeft Hij eens voor al gedaan
toen Hij zichzelf ten offer bracht.
De wet stelt als hogepriester mensen aan,
met zwakheid behept; maar de eed die uitgesproken is
ná de wetgeving wijst de Zoon aan,
die volmaakt is in eeuwigheid.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.
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Alleluja
L.
A.

Alleluja.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluja.
Alleluja

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus 12, 28b-34
In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde Hem de vraag voor: 'Wat is het allereerste gebod?'
Jezus antwoordde: 'Het eerste is: Hoor, Israël!
De Heer onze God is de enige Heer.
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
'Er is geen ander gebod voornamer dan die twee'.
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem:
'Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij is de enige,
en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen
met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers”.
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem:
'Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods'.
En niemand durfde Hem nog een vraag stellen.
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,
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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.

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

P.

A.

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

P.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
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A.

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

Voorbede
P.

Goede God,
omdat de liefde bij U centraal staat, bidden wij U:

L.

Voor bestuurders in kerk en wereld:
dat zij niet worden geleid door eigenbelang,
maar door liefde en zorgzaamheid voor anderen;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.
L.

A.
L.

A.
L.

Voor onze verhardende samenleving,
meer en meer gericht op het eigen 'ik':
dat er steeds meer mensen mogen inzien
dat er meer in het leven is dan ons eigen geluk;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor de Schepping, zo liefdeloos behandeld en uitgebuit:
dat we andere manier vinden om met de aarde om te gaan
en bereid zijn haar rijkdommen rechtvaardig te verdelen;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die zich verliezen in allerlei regeltjes,
religieus of anderszins,
en daarbij de liefde uit het oog zijn verloren:
dat hun harten geopend mogen worden;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onze eigen geloofsgemeenschap:
dat zij een plek van liefde mag zijn,
van liefde voor U en van liefde voor elkaar.
Voor degenen die te ziek of te oud zijn
om deze viering fysiek bij te wonen:
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A.

dat zij niet vergeten worden,
maar dat wij liefdevol naar hen blijven omzien.
Voor onze dierbare overledenen:
dat zij ten volle mogen leven in uw Huis van Liefde;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Liefdevolle God,
U geeft om ons als een Vader om zijn kinderen.
Daarom bidden wij U: verhoor onze gebeden
en maak ruimte in onze harten
opdat wij U en elkaar liefhebben, zoals U het bedoeld heeft.
Door Christus, onze Heer. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied ABIDE WITH ME
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, als teken dat alles wat ons omringt
uiteindelijk door U geschonken is,
leggen wij deze gaven op uw altaar neer.
Aanvaard de vruchten van ons werk waarmee wij
U oprecht willen eren en elkander waarachtig dienen.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Eucharistisch gebed (III-b)
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.

(Prefatie VII van de zondagen door het jaar)
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.
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad
dat Gij ons een verlosser hebt gezonden,
in alles aan ons gelijk behalve in de zonde.
Want Gij wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw Zoon:
door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven
die wij verloren hadden door de zonde van
ongehoorzaamheid.
Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen,
ook wij uw heerlijkheid en zeggen 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,
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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 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.
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.
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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 heilige Jozef, haar bruidegom,
samen met uw apostelen en martelaren,
met de heilige Bavo, patroon van deze parochie
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:
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
met onze bisschop Johannes
en 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.
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,
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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.

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.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!
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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.
A.

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.
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Gebed: Zegen mij
Heer, zegen mijn handen
opdat ze attent zouden zijn,
in staat om vast te houden zonder te ketenen,
in staat om gul te geven, te troosten en te zegenen.
Heer, zegen mijn ogen
opdat ze het onmisbare zien
en de kleinigheden niet overslaan,
dat ze verder kijken dan de uiterlijke schijn
en bezield blijven door welwillendheid.
Heer, zegen mijn oren
opdat ze in staat zijn uw stem te horen;
dat ze aandacht hebben voor het lijden,
doof blijven voor geruchten en lasterpraat,
maar toegankelijk voor woorden die me ontregelen.
Heer, zegen mijn mond
opdat die uw naam belijdt,
en opbouwende en troostende woorden spreekt
in plaats van te kwetsen en af te breken.
Bedwing mijn lippen, zodat ik kan zwijgen.
Heer, zegen mijn hart,
zodat uw Geest erin kan wonen,
dat het in staat is te vergeven,
lief en leed van mijn naaste te delen,
en liefde kan geven en ontvangen.
Anoniem
Uit: Gebeden voor elke dag,
Uitgeverij Jongbloed Boeken, 2019 Heerenveen
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Communielied AVE MARIA
Gebed na de communie
Heer, Gij hebt geen vrede kunnen nemen
met ijdele woorden en beloften.
Gij zelf zijt nu tot ons gekomen.
Laat ook onze liefde niet bij woorden blijven.
Duld niet dat wij schijn verkiezen boven waarachtigheid.
Maak ons tot ware dienaars die die geen meesters willen zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zending en zegen
P.

God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf:
het is een simpele boodschap, maar geen eenvoudige.
Wij mogen echter altijd opnieuw beginnen.
Laten wij, gesterkt door het Woord en het Brood van de Heer,
van hier gaan als mensen bij wie de liefde voorop staat.
Doen we dat onder de zegen van God.

P.
A.

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

P.
A.

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

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied WIJ GROETEN U, O KONINGIN

2.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:

Refrein

3.

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:
Refrein

4.

Toon ons 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:

Refrein

DE WEEK VAN 31 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER
VIERINGEN
Zondag 31-10

10.00 uur:

Dinsdag 2-11

19.00 uur:

Donderdag 4-11

09.00 uur:

Zondag 7-11

10.00 uur:

Eucharistieviering
(Ps. Diego Pildain)
Allerzielen Gebedsviering
(Ps. Petra Kuperus)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Diego Pildain)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10.00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor familie en vrienden
DInsdag 19.00 uur (Allerzielen)
Voor Johannes van Erp
Donderdag 09.00 uur
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN
AGENDA

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

(geldig t/m 10 november)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

