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OPENINGSLIED: Hier wordt een huis voor God gebouwd. 
 
Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen 
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen. 
 
Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen. 
 
Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken, 
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken. 
 
Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen. 
  
 
WOORD VAN WELKOM  
en 
INLEIDING  
 
 
GEBED OM VERGEVING 
 
V. Niet om te oordelen zijt U gekomen God, 
 maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 

 
A. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 

met heel dat verleden van de wereld. 
 

V. U bent toch groter dan ons hart, 
groter dan alle schuld; 
U bent de schepper van een nieuwe toekomst, 
een God van liefde tot in eeuwigheid. 

 
A. Amen 
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KYRIE  (Missa Populi – H. Andriessen) 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 
 
 
GLORIA (Missa Populi – H. Andriessen) 
 
Gloria in excelsis Deo     Eer aan God in den hoge. 
et in terra pax hominibus    en vrede op aarde aan de 
bonae voluntatis.      mensen, die Hij liefheeft. 
Laudamus Te. Benedicimus Te.  Wij loven U. Wij prijzen U. 
Adoramus Te.       Wij aanbidden U. 
Glorificamus Te.      Wij verheerlijken U. 
Gratias agimus Tibi     En wij zeggen U dank voor Uw 
propter magnam gloriam tuam  grote heerlijkheid. 
Domine Deus, Rex caelestis,   Heer God, hemelse Koning God, 
Deus Pater omnipotens.    Almachtige Vader 
Domine Fili unigenite     Heer, eniggeboren Zoon, 
Iesu Christe.       Jezus Christus. 
Domine Deus, Agnus Dei,   Heer God, Lam Gods. 
Filius Patris.       Zoon van de Vader. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
miserere nobis.      der wereld, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi,    Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem nostram.  der wereld, aanvaard ons gebed. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  Gij, die zit aan de rechterhand van  
miserere nobis.       de Vader, ontferm U over ons 
Quoniam Tu solus Sanctus.   Want Gij alleen zijt de heilige. 
Tu solus Dominus.     Gij alleen de Heer. 
Tu solus altissimus,     Gij alleen de Allerhoogste, 
Iesu Christe.       Jezus Christus. 
Cum Sancto Spiritu in     Met de Heilige Geest in de 
gloria Dei patris.      heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.         Amen. 
 
 
GEBED 
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EERSTE LEZING: 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. 
Wij danken God. 
 
 
Tussenzang: Lead me, Lord (S. S. Wesley) 
Lead me, Lord, lead me in thy righteousness,  
make thy way plain before my face. 
For it is thou, Lord, only, that makest me dwell in safety. 
 
 
Acclamatie vóór het evangelie (gezongen):  
Halleluja! Ik ben het licht der wereld;  
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. 
 
 
EVANGELIE VOLGENS MARCUS 8,27-35.  
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus. 
Lof zij U, Christus. 



- 4 - 
 

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. 
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. 
Wij danken God. 
 
 
OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
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, 
van daar 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. 
 
 
VOORBEDEN 
Acclamatie na iedere bede:  
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
AANKONDIGING COLLECTE: 
In deze tijd gaat de collecte anders dan U gewend bent. 
Na afloop van deze viering kunt u uw bijdrage doen in de 
collectemandjes die klaar staan in de Torenkapel 
Van harte aanbevolen en vast hartelijk dank!! 
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app. 
 
 
KLAARMAKEN TAFEL 
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OFFERGAVE: Oculi omnium (C. Wood) 
Oculi omnium in te sperant, Domine: 
et tu das escam illorum in tempore opportuno. 
Gloria tibi Domine, Amen. 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
De Heer zal bij u zijn.   De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
Brengen wij dank aan de Heer , onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
U, God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer 
Jezus Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. 
Want te midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid 
en tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid 
maakt tot verzoening; uw Geest immers beweegt het mensenhart, 
zodat vijanden weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders 
elkander opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te 
ontmoeten. Aan U is het te danken dat door de wil tot vrede  
twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt overwonnen  
en wraak wijkt voor vergiffenis. 
 
Daarom danken en prijzen wij U, zonder ophouden, sluiten wij ons 
aan bij de lofzang van de engelen in de hemel, die U, Verhevene, 
toejuichen zonder einde. 
 
K. SANCTUS / BENEDICTUS (Missa Populi – H. Andriessen) 

Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. - 
Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis. 
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U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 
Christus, uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat 
ons redt, de hand die Gij aan zondaars reikt, de weg waarlangs uw 
vrede ons wordt aangeboden.  
 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, 
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij 
overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander 
beminnen. 
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 
tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U,  
brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen,  
prees uw liefde, vol ontferming, reikte hem over aan zijn leerlingen 
en sprak: 
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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 
verzoening. 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan, tezamen met uw 
Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd.  
Dan zal deze Geest verwijderen wat scheiding brengt. 
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus 
en Johannes. onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel 
uw volk.  
Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot werktuig van uw vrede. 
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 
met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige 
Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en heiligen, in 
het bijzonder met de zalige Titus Brandsma, de heilige Anna, de 
heilige Augustinus, de heilige Urbanus, Jezus als onze Goede 
Herder en met de kracht van de heilige Geest, en met allen die in uw 
heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
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. 
 
 
ONZE VADER (gebeden) 
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 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/de-paus/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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AGNUS DEI  (Missa Populi – H. Andriessen) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIEZANG: Pie Jesu (G. Faure) 
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem, dona eis requiem. 
Sempiternam requiem. 

 
 
GEBED  
 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
 
SLOTLIED: All my hope on God is founded (H. Howells) 
 
All my hope on God is founded; 
he doth still my trust renew, 
me through change and chance he guideth, 
only good and only true. 
God unknown, he alone 
calls my heart to be his own. 
 
Daily doth the almighty Giver 
bounteous gifts on us bestow; 
his desire our soul delighteth, 
pleasure leads us where we go. 
Love doth stand at his hand; 
joy doth wait on his command. 

Still from earth to God eternal 
sacrifice of praise be done, 
high above all praises praising 
for the gift of Christ, his Son. 
Christ doth call one and all: 
ye who follow shall not fall. 
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL VAN AMNESTY SEPTEMBER 

AMNESTY INTERNATIONAL ZIT NIET STIL 

KOM OOK IN BEWEGING! 

Het zal u/je niet ontgaan zijn: Amnesty International is de 
organisatie die mensen wereldwijd in beweging brengt in de 
strijd tegen (ernstige) schendingen van mensenrechten. En 
u/jij kunt helpen bij het voorkomen en beëindigen van deze 
vaak ernstige misstanden! Elke stem is er één in de 
schreeuw om hulp en tegen onrecht. 

We kijken naar weer een nieuw kalenderblad, een nieuwe start 
van een nieuw seizoen – en wie weet, een frisse blik op deze 
aankondiging van een nieuwe Aktie Vrijheidsmail. Hulp is nog 
hard nodig! Door per e-mail een stem te laten horen tegen 
onrecht en schendingen van mensenrechten - door middel van 
het tekenen van een petitie, online een brief naar de autoriteiten 
of een kaartje te sturen aan een gevangene, ter bemoediging. 

HELP MEE! 

Kom ook in beweging voor Amnesty! Deze maand vraagt 
Amnesty hulp bij een 20-tal verschillende schrijfacties en lopende 
petities om zaken bij lokale overheden onder de aandacht te 
brengen. En een lidmaatschap van Amnesty International kan al 
vanaf EUR 10,- per jaar: elke stem telt mee en u / je steunt 
daarmee de vaak intensieve support die Amnesty biedt. 
Bovendien krijgt u/krijg je 2x per jaar de nieuwsbrief ‘Wordt 
vervolgd’ in de brievenbus. 

Meer informatie over actuele schrijfacties en uw eventuele 
giftmogelijkheid staan op de website van Amnesty. 

 
 

https://www.amnesty.nl/

