
 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

 

Negenentwintigste zondag door het jaar - 17 oktober 2021 

 

 

 

 

GETUIGEN IN DIENSTBAARHEID 

Wie onder u de eerste wil zijn, 

moet aller slaaf wezen. 

Marcus 10,44 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

Koor   : Lucente 

O.l.v.   : Elvira van den Broeke 

 Pianist   : Michiel Hinnen  
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Voorafgaand aan de viering wordt gezongen: 

 

 

Marialied: Wij begroeten u 

Wij begroeten u, Maria vol genade, 

stralend als de zon, een hemelkoningin. 

Sterren zijn uw kroon en de maan is u een troon. 

U draagt de dageraad: door u schenkt God zijn Zoon. 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

U mag weer meezingen en gebruik maken van de liedbundel!! 

 

 

Openingslied: Vol van verwachting 

Vol van verwachting zijn wij gekomen 

om weer te weten waartoe wij bestaan. 

Verstillend van binnen, verlangend te horen 

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 

waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

 

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

Samen gekomen om te gaan vieren 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 

dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
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Begroeting 

 

Welkom en inleiding 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis 

Allen : 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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Kyrie (Vormselmis Antwerpen) 
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Eer aan God (gebeden) 

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 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

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. 
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Tussenzang: Because 

Because the Lord is my shepherd, I have ev'rything that I need.  

He lets me rest in meadows green.  

And leads me beside the quiet stream; He keeps on giving life to me.  

And helps me to do what honors Him the most.  

Even when walking thru the dark valley of death,  valley of death,  

I will never be afraid, for He is close beside me. 

Guarding, guiding all the way, He spreads a feast before me.  

In the presence of my enemies. He welcomes me as His special guest  

with blessing overflowing,; 

His goodness and unfailing kindness shall be with me all of my life. 

and afterwards I will live with Him.  

forever, forever in His home, for ever in His home. 

 

Tweede lezing - Hebreeën 4, 14-16 

Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben, een 

die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten 

wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een 

hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij 

werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, 

afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot 

de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te 

verkrijgen en tijdige hulp. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Lied: Daar vertrouw ik op 

Alle dingen gaan voorbij. 

Zo heb Jij het ooit bedacht; 

zo is het goed. 

Als een vriend ging Jij ons voor  

en trok een spoor dwars door de nacht. 

Dat geeft ons moed. 

 

 



7 

 

Refrein:  

Dat er troost en licht zal zijn 

en Jij ons optilt uit de pijn; 

daar vertrouw ik op. 

 

Dwars door twijfel en verdriet 

dwingt jouw zacht en hoopvol lied: 

dat liefde ons weer leven doet. 

Deze hoop geeft mij houvast: 

ik geloop wat ik niet zie  

maar aarzelend vermoed.    (Refrein) 

 

Daarom vragen wij 

dat er troost en licht zal zijn 

en Jij ons optilt uit de pijn; 

daarom vragen wij. 

 

Evangelie - Marcus 10, 35-45  

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, 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 rechter- 

en 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. Dit mag bij u niet het geval 
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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. 

 

Acclamatie:  

 
 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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, 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. 
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Voorbeden  

Accl.:. Kijk mijn handen, kijk mijn voeten, ik ben het zelf. 

            Durf te voelen, durf te zien dat mijn vlees en bloed  

            voor jou blijven bestaan. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande  

 

Offerandelied:  Een schaal met brood 

Een schaal met brood, een beker wijn: 

zal dat voor ons voldoende zijn 

om licht te zien in duisternis, 

om te verstaan wat vrede is? 

Want God is ver en oorlog went 

en wie verstaat zijn testament, 

zijn woord dat ons vertrouwen vraagt 

en hoop en leven in zich draagt? 

 

Ik ben uw brood, uw beker wijn: 

de wereld zal gelukkig zijn 

als zij de wegen op wil gaan 

waarlangs ik haar ben voorgegaan, 

want hoe de mens ook vrede zocht, 

zij wordt alleen door hem gekocht 

die niets meer te verliezen heeft 

en zoals ik zijn leven geeft. 
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Wanneer gij brood breekt in mijn naam, 

om vrede vraagt in uw bestaan 

en van de liefdesbeker drinkt, 

tezamen zijt en eenheid vindt: 

dan moet gij zelf tot voedsel zijn 

voor allen die op aarde zijn 

en zal het brood, de beker wijn, 

u levenslang voldoende zijn. 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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. 

Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt tijden en 

seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw 

wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam 

mag hij over alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw 

handen, door Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en 

heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 

 

Heilig: (Vormselmis Antwerpen) 
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Eucharistisch gebed: GvL732 

 

Accl. in eucharistisch gebed:  

Als wij dan eten (gebeden) 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : 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. 
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Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze 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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: (Vormselmis Antwerpen) 
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Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communielied: Ik zal er zijn 

Als je eenzaam bent of in het duister, 

denk dan aan mij en roep mijn naam. 

Als geen mens je kent en niemand luistert 

zelf als je fluistert  

zal ik je stem verstaan. 

 

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen: 

ik zal er zijn. 

Als een ster in donk're nachten zal ik wachten: 

ik zal er zijn. 

 

Wees niet bang voor de stilte om je heen, 

wees niet bang: ik laat je nooit alleen. 

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen: 

ik zal er zijn. 
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Drukt de hele wereld op je schouders 

en spoken zorgen door je hoofd: 

er is iemand die je kunt vertrouwen 

die van je houdt 

en die echt in jou gelooft. 

 

 

Marialied: GvL 555 Wij groet u, o Koningin 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Dat je durft leven  

Moge God je geleiden op je levensweg, 

van heel dichtbij je zegenen, 

je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 

dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. 

Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen! 
 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je zorgen delen als een vriend, 

een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 

dat je mag delen in zijn aanwezigheid. 

Dat je mag delen in zijn aanwezigheid! 
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Moge God je geleiden op je levensweg, 

je vrede geven in je hart, 

een bron van licht zijn in donkere tijden; 

dat je mag stralen voor ieder om je heen. 

Dat je mag stralen voor ieder om je heen! 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Eigentijds en modern (kerk)koor 
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