
 

 

 

 

 

 
 

Liturgie van de 25ste zondag door het jaar B 

19 september 2021 om 09:00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrant : Pastoor Harrold Zemann 
Zang   : Cantores 
Orgel  : Hans van Duren 
 
 
 



 

 
Vanaf 14 maart is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, 

maar er mag nog niet gezongen worden door de aanwezige kerkgangers. 
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering 

 actief kunt participeren aan de viering.  
Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken. 

Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantores. 
 

 
Openingslied : Cantores) Here Jezus, om uw woord  GvL 612 
 

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wijU geven hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand zijn , o Heer, zo zonder klaarheid, 
Als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

O Gij glans der heerijkheid, licht uit licht, uit God geboren, 
Maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 
Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 
 
Kruisteken en begroeting  
 
 

Schuldbelijdenis. 
 

Allen bidden: 
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. 

Priester:    Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven 
Allen: Amen. 
 
Kyrie (Cantores)   GvL 222 
Heer, ontferm U over ons  
Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 



 

Lofzang:   (Cantores)   GvL 234 
Priester:    Eer aan God in den hoge, 
Cantores :en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen 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 
 

Eerste Lezing: Uit het boek Wijsheid. 
De ongelovigen zeggen: 
“Wij willen de vrome belagen; want hij is ons een ergernis, en is een aanklacht 
tegen onze lauwheid. Hij beschuldigt ons, dat wij de wet niet onderhouden; 
en verwijt ons onze tuchteloosheid.  
Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn en nemen we als proef op de 
som wat er gebeurt bij zijn dood. 
Want als de rechtvaardige een zoon van God is, zal God hem te hulp komen 
en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. 
Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef om met foltering te 
achterhalen hoe zachtmoedig hij is en om ons te overtuigen van zijn 
verdraagzaamheid. 
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood; 
naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming.” 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God 
 
Antwoordpsalm 27 
Refrein, allen : De Heer is mijn licht en mijn heil: 
                          wie zou ik dan vrezen? 
Cantores:  
1 De Heer is mijn licht en mijn heil; 
   wie zou ik dan vrezen? 
   De Heer is mijn burcht, mijn behoud;  
   voor wie zou ik beducht zijn?         Refrein 



 

 
2 Dat ene vroeg ik van de Heer, 
   dat is al mijn verlangen: 
   daar te zijn in het huis van de Heer, 
   al de dagen mijns levens                 Refrein 
 
3 Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
   geef mij genadig uw antwoord. 
   Gij zegt- en mijn hart spreekt het na: 
   “Zoekt mijn aanschijn.” 
   Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein 
 
 
 
Tweede Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus. 
Broeders en zusters, 
waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei 
minderwaardige praktijken. 
De wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, 
altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, 
onpartijdig en oprecht. 
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven 
zullen haar oogsten. 
Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? 
Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 
Gij begeert dingen, die gij niet kunt krijgen. 
Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet bereiken. 
Dan gaat gij vechten en strijden. 
Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 
En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling 
namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.   
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 
Alleluja:  (Cantores) 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
Gezegend de Koning die komt,  
in de naam des Heren 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 
 



 

Evangelie 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
Lof zij U, Christus. 

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea 
door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn 
leerlingen te onderrichten. 
Hij zeide hun: 
“De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen 
Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.” Zij begrepen 
die woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. 
Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: 
“Waar hebt ge onderweg over getwist?” 
Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over 
de vraag wie de grootste was. 
Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: 
“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen 
en de dienaar van allen.” 
Hij nam een kind en zette het in hun midden; 
Hij omarmde het en sprak tot hen: 
“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, 
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, 
neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.” 
Woord van de Heer. 
Allen:Wij danken God 

Cantores: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 
heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 

Verkondiging 

 

Geloofsbelijdenis: (Bidden) 
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: 
 Na iedere voorbede: Bidden allen: 

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Bereiden van het Altaar   
 

Offerandelied: (Cantores) 
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood, 
gebroken voor ons heil. 
De band die ons tezamen houdt, 
Gij die verrezen zijt. 
 
Die nacht dat Hij verraden werd, 
Brak Hij het brood  en zei: 
“Eet allen van dit brood, het is 
Mijn lichaam voor uw heil”. 
 
“Ik ben het Brood dat leven geeft, 
Aan wie in Mij gelooft: 
Ik doe hem opstaan uit de dood 
Wanneer Ik wederkeer. 
 
Wij delen thans hetzelfde Brood 
Tot opbouw van de Kerk. 
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt 
In de verrezen Heer. 
 

Priester: Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,       
door God, de almachtige Vader. 

Allen:  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 
 

Prefatie: 
Priester:  De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
Priester: Verheft uw hart. 



 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

De priester  bidt  de prefatie  
 

Heilig,Cantores   GvL 292 
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. 
 
De priester bidt het Eucharistisch gebed 
 

Na de consecratie 
Priester:  Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

De priester vervolgt met het Eucharistisch gebed 
 

Onze Vader  (Allen) 
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. 
  

Priester:  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. 
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
 

Priester: 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. 
Allen: Amen 
Priester: De vrede des Heren zij met u allen. Wenst elkaar de Vrede. 
 

Lam Gods:  Cantores    GvL 332 
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 



 

Tijdens de communie: (Cantores)   GvL 445 
God groet u, zuiv’re bloeme, Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme:lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 
 

O roze zonder doren,o violette zoet. 
O bloeme blauw in ’t koren, neem mij  in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar. 
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, staat Gij mij altoos bij, 
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij. 
 

SLOTGEBED  -  MEDEDELINGEN  -  ZEGEN 
 

Slotlied:  (Cantores)   GvL 610 
Heeft Hij ons bidden opgevangen   
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen: 
Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkind’ren, 
die bang en ontoegang’lijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhind’ren, 
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 
 

Hij zal de armen niet verstoten, 
Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
Hij spreekt de taal van alle landen 
en overal ontkiemt zijn rijk 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
en achter elke mens staat Hij. 
 

Zijt Gij het eerst van ons geboren 
zijt Gij de welbeminde zoon 
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 
als Gij niet met ons samenwoont. 
Dat wij met U gelukkig leven 
en spelen voor Gods aangezicht, 
dat wij elkaar de vrede geven 
die Gij voor ons hebt aangericht. 


