~ Een Heer die een dienaar is. ~
(29e zondag door het jaar)

Eucharistieviering St. Urbanuskerk (Livestream)
Voorgangers:
Deken Eugene Jongeren en pastor Dea Broersen
m.m.v. Cantores Voces Volantes
Pianist / Dirigent Chris Bossano
17 oktober 2021.

Wees welkom bij de vieringen.
Echter…….ondanks de versoepelingen gelden er voor
DE BOVENZAAL toch nog bepaalde regels.
•

Het aantal parochianen die de kerkdienst in DE BOVENZAAL
wil bijwonen wordt verhoogd naar 50 personen.

•

Voor elke kerkdienst moet u zich aan blijven melden voor
DE BOVENZAAL in Wijkcentrum Westend of de Torenkapel
via het secretariaat tel. 020-6413233
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

•

Meezingen door de parochianen is weer toegestaan.

•

De communie wordt uitgereikt.

•

Er worden na de dienst aanwijzingen gegeven voor het verlaten
van de zaal.

•

Er is koffie- of thee drinken en samen napraten na de viering in
het Wijkcentrum Westend.
De consumpties zijn wel voor eigen rekening.

•

Blijf ondanks de versoepelingen wel rekening met elkaar houden!

OPENINGSLIED: Rejoice in the Lord (G. Elvey)
Rejoice in the Lord,
o ye righteous.
For it becometh,
well the just,
the just to be thankful.
Praise the Lord with harp.
Sing praises unto Him,
with the lute and instrument of ten strings.
Rejoice in the Lord,
o ye righteous.
Amen.

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 Breve e Facile – L. Bottazzo)
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
GLORIA (Missa Breve e Facile – L. Bottazzo)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam tuam
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite
Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in
gloria Dei patris.
Amen.

Eer aan God in den hoge.
en vrede op aarde aan de
mensen, die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen U.
Wij aanbidden U.
Wij verheerlijken U.
En wij 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
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EERSTE LEZING: Jesaja 53,10-11.
De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen
en hem te doen lijden.
Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer,
maar hij zal een nageslacht zien
en het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot vervulling.
Na zijn lijden
zal hij het licht zien en verzadigd worden.
Door zijn zwoegen
zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen.
Hij zal zich belasten met hun fouten.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Tussenzang: Dear Lord and Father of Mankind (C. H. H. Parry)
Dear Lord and Father of mankind,
forgive our foolish ways:
reclothe us in our rightful mind;
in purer lives your service find,
in deeper reverence praise,
in deeper reverence praise.
Drop your still dews of quietness,
till all our strivings cease;
take from our souls the strain and stress,
and let our ordered lives confess
the beauty of your peace,
the beauty of your peace.
Breathe through the heats of our desire
your coolness and your balm;
let sense be dumb, let flesh retire,
speak through the earthquake, wind and fire,
O still small voice of calm,
O still small voice of calm!
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Acclamatie vóór het evangelie (gezongen):
Halleluja. Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart.

EVANGELIE VOLGENS MARCUS 10,35-45.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus.
Lof zij U, Christus.
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
naar Jezus toe en zeiden:
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.”
Hij antwoordde hun: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”
Zij zeiden Hem: “Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechteren de ander aan uw linkerhand moge zitten.”
Maar Jezus zei hun:
“Ge weet niet wat ge vraagt.
Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink
en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt word?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad”,
– gaf Jezus toe –
“de beker die Ik drink, zult gij drinken,
en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word,
zult gij gedoopt worden;
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden,
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:
“Gij weet dat zij, die als heersers der volkeren gelden,
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
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Dit mag bij u niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden,
moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen
en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

OVERWEGING

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.
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INTENTIES

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 hal.
Van harte aanbevolen en vast hartelijk dank!!
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app.
KLAARMAKEN TAFEL

OFFERGAVE: Ave Maria (J. Haagh)
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae, Amen.

GEBED OVER DE GAVEN

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zal bij u zijn.
Verheft uw hart.

De Heer zal u bewaren.
Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer , onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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.
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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, 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.
K. SANCTUS / BENEDICTUS (Missa Breve e Facile – L. Bottazzo)
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.
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; want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze lichaam en bloed te doen worden 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.

-7-

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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
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. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons
in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
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:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze
bisschop, 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.
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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 U alles wat goed is aan deze wereld.
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
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AGNUS DEI : (Missa Breve e Facile – L. Bottazzo)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

COMMUNIE

COMMUNIEZANG: Panis angelicus (C. Franck)
Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis caelicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Moge het brood der engelen
brood voor de mensheid worden.
Het hemels brood bewerkstelligt
een eind aan de duisternis.
O groot wonder!
Het lichaam Gods wordt voedsel
voor de arme, dienstbare en
nederige mens

GEBED

MEDEDELINGEN

WEGZENDING EN ZEGEN

- 10 -

SLOTLIED: Tell out, my soul (W. Greatorex)
Tell out, my soul, the greatness of the Lord:
unnumbered blessings, give my spirit voice;
Tender to me the promise of his word;
in God my Saviour shall my heart rejoice.
Tell out, my soul, the greatness of his name:
make known his might, the deeds his arm has done;
His mercy sure, from age to age the same;
his holy name, the Lord, the Mighty One.
Tell out, my, soul, the great-ness of his might!
Powers and dominions lay their glory by.
Proud hearts and stubborn wills are put to fight,
the hungry fed, the humble lifted high.
Tell out, my soul, the glories of his word!
Firm is his promise, and his mercy sure.
Tell out, my soul, the greatness of the Lord
to children's children and for evermore.
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