
 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouwekerk 

 

 

 

 

Vooravond van de achtentwintigste zondag door het jaar 

9 oktober 2021 

 

 

 

 

JEZUS’ LIEFDEVOLLE BLIK 

Voor een kameel is het gemakkelijker 

door het oog van een naald te gaan, 

dan voor een rijke in het Rijk Gods te komen. 

Marcus 10,25 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

Cantor   : Robert Foppen 

Organist  : Dees de Bakker 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Psalm 130-2 

Ik roep uit de diepten tot U, Heer! 

Want bij U, Heer, is erbarming. 

 

Uit de diepten , o Heer, roep ik tot U, 

Heer, hoor naar mijn stem. 

Laat uw oor aandachtig luist’ren 

naar de stem van mijn smeken. 

 

Als Gij de zonden gedenkt, o Heer, 

Heer, wie zal  het bestaan? 

Maar bij U is vergeving, 

opdat in vreze Gij gediend wordt. 

 

Want bij de Heer is erbarming 

en de weelde der verlossing, 

en Hij zal Israël verlossen 

van al zijne zonden. 

 

Begroeting 

 

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. 
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 

 

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 - 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 
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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 rijkdommen zonder tal. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 90 

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen 

en laat heel ons leven gelukkig zijn 

 

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten 

en zo te komen tot wijsheid van hart. 

Laat af, Heer, hoe lang pijnigt Gij ons? 

Wees toch uw dienaars genadig. 

 

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen 

en laat heel ons leven gelukkig zijn. 

Vergeld nu met vreugde de dagen van leed, 

de jaren dat het ons slecht ging. 

 

Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt 

en toon aan hun zonen uw heerlijkheid. 

Uw zegen, Heer God, moge over ons waken, 

bestuur onze handen bij al wat ze doen. 

 

Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!  
Ik ben de goede Herder.  

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!  
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Evangelie - Marcus 10, 17-30  

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? 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 te kort 

doen, eer uw vader en uw moeder.’ Hij gaf Hem ten antwoord: ‘Dit 

alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.’ Toen keek Jezus hem 

liefdevol aan en sprak: ‘Één 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, 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 - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!  
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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. 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Alleen wie het gegeven is 

Wie oren heeft, hij luistere! 

Ik geef u goede raad: 

verkoop wat gij bezit en kom, 

volg mij met woord en daad. 
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Al wie zich zo verliezen durft 

zal delen in zijn dood 

en als een bron van vreugde zijn 

voor anderen in nood. 

 

Dankt God die alle leven schept, 

de Bron van vruchtbaarheid, 

die mensen door zijn Geest bezielt  

en op zijn wegen leidt. 

 

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. 

Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd 

geschonken, en door  het lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden 

uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt 

door uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan 

heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. 

Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 

zolang er woorden zijn en zeggen u toe vol vreugde: 
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Heilig (gebeden) 

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. 

 

Eucharistisch gebed 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 

tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 

allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 

Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 

dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 

kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 

worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 

in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 

en zei:  
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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. 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

   en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 

vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 

Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 

bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, 

de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw 

heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen 

hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze 

Heer. 

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. 
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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. 

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 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
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Communielied: Naar U gaat mijn verlangen, Heer 

Naar u gaat mijn verlangen, Heer, 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 

Zoudt Gij ooit mij te schande maken, 

neen, voor allen die op u wachten 

zijt Gij een goede en betrouwbare God. 

 

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 

zet mij op het spoor van uw waarheid. 

Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 

 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 

hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. 

 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: God wil een tempel bouwen 

 

God wil een tempel bouwen  om ons nabij te zijn, 

en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn 

die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam, 

een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan 
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Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht, 

verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht: 

zo heeft zij willen wachten, de hoop in zich gevoed; 

zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed. 

 

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land, 

op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand. 

God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis; 

mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis. 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 


