24E ZONDAG DOOR HET JAAR - B

INTREDEZANG
Ofwel:

Laus Deo - zie bordnummer

INTROITUS

(Sir. 36, 18)

Da pacem, Domine,
sustinentibus te, ut
prophetae tui fideles
inveniantur: exaudi
preces servi tui et plebis
tuae Israel.

Geef vrede, Heer, aan wie
op U vertrouwen; toon dat
uw profeten de waarheid
hebben gesproken. Verhoor
de gebeden van uw dienaar
en van uw volk Israël.

OPENINGSRITUS
Ordo Missae
(Laus Deo 333 - 335)

Orde van Dienst
(Laus Deo 255 - 258)

KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

God, onze Vader, uw Zoon heeft het lijden niet
ontvlucht maar tot het einde toe doorstaan. Wij
vragen U: richt onze ogen op zijn kruis wanneer eigen
leed en dat van anderen ons te veel wordt; laat ons
de weg gaan van onze Verlosser, leven en sterven
voor elkaar, en de volheid van uw liefde ervaren.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…
LITURGIE VAN HET WOORD
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.

niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op
zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten,
dood. Misschien zal iemand zeggen: “Gij hebt de daad
en ik heb het geloof.” Dan antwoord ik: “Bewijs me
eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt
tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof
bewijzen.”
Woord van de Heer - Wij danken God.
ALLELUIA (Joh. 8, 12)

ANTWOORDPSALM uit psalm 114 (116)

Alleluia. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. Alleluia.

KEERVERS: Ik mag weer leven onder Gods oog in

‘t land van de levenden.
De Heer heb ik lief, want Hij luistert, Hij hoort mijn
smekende stem; Hij heeft mij aandacht geschonken
telkens als ik tot Hem riep. Keervers
De dood hield mij al in zijn strikken, het net van het
schimmenrijk viel op mij neer, ik ging onder zorgen
gebukt. Toen riep Ik de Naam van de Heer aan: Ach,
red mij, Heer, van de dood! Keervers
De Heer is goed en rechtvaardig, barmhartig is onze
God. Eenvoudigen biedt Hij bescherming; Hij heeft
mij gered uit de nood. Keervers
De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood, Hij droogde
mijn tranen en steunde mijn voet. Ik mag weer leven
onder Gods oog in ‘t land van de levenden. Keervers
TWEEDE LEZING

(Jakobus 2, 14-18)

Broeders en zusters, Wat baat het een mens te
beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan
laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel
dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets
om te eten, en iemand van u zou zeggen: “Geluk
ermee! Houd u warm en eet maar goed,” en hij zou

ALLELUIA (Ps. 101, 16)

Alleluia. Timebunt gentes
nomen tuum, Domine: et
omnes reges terrae
gloriam tuam.
Alleluia.

Alleluia. De volkeren
zullen uw Naam vrezen,
Heer, en alle vorsten van
de aarde uw heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE (Marcus 8, 27-35)

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 de 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.
HOMILIE
CREDO
(Laus Deo 336)

GELOOFSBELIJDENIS
(Laus Deo 261)

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM

(Vgl. Ex. 24, 4.5)

Sanctificavit Moyses altare
Domino, offerens super
illud holocausta, et
immolans victimas: fecit
sacrificium vespertinum in
odorem suavitatis Domino
Deo, in conspectu filiorum
Israel.

Mozes wijdde de Heer een
altaar, bracht daarop
brandoffers en slachtte
offerdieren. Hij bracht een
avondoffer tot een liefelijke
geur voor God de Heer, ten
aanschouwen van de
kinderen van Israël.

Ofwel:

(Laus Deo - zie bordnummer)

OFFERANDEZANG

DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263)

gratias agere: Domine,
sancte Pater, omnipotens
aeterne Deus:
Quia sic mundum
misericorditer dilexisti, ut
ipsum nobis mitteres
Redemptorem, quem
absque peccato in nostra
voluisti similitudine
conversari, ut amares in
nobis quod diligebas in
Filio, cuius oboedientia
sumus ad tua dona
reparati, quae per
inoboedientiam
amiseramus peccando.
Unde et nos, Domine,
cum Angelis et Sanctis
universis tibi confitemur,
in exsultatione dicentes:

om heil en genezing te
vinden zullen wij U
danken, altijd en overal.
Zozeer hebt Gij de wereld
liefgehad dat Gij ons een
Verlosser hebt gezonden,
in alles aan ons gelijk,
behalve in de zonde.
Want Gij wilt in ons
beminnen wat U
welgevallig is in uw Zoon:
door zijn gehoorzaamheid
staan wij weer open voor
uw gaven die wij verloren
hadden door de zonde
van ongehoorzaamheid.
Daarom verkondigen, met
alle Engelen en Heiligen,
ook wij uw heerlijkheid en
zingen vol vreugde:

SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG,

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus
Sábaoth. Pleni sunt caeli
et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.

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.

Benedictus qui venit in
nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

COMMUNIO

(Mt. 16, 24)

Qui vult venire post me,
abneget semetipsum: et
tollat crucem suam, et
sequatur me.
COMMUNIE-TEKST

Wie mijn volgeling wil
zijn, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis
opnemen en Mij volgen.

(Ps. 36 (35), 8)

Hoe kostbaar is uw liefde, Heer! Bij U vindt iedere
mens bescherming.
GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, doordring ons geheel en al met de kracht van
deze heilige gave. Laat niet onze eigen zin, maar uw
genade in ons steeds de overhand hebben. Door
Christus onze Heer.
SLOTRITEN
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
Zo. 10.00 uur:

SLOTZANG (Laus Deo - zie bordnummer)

GEBED OVER DE GAVEN

Heer, verhoor welwillend ons gebed en aanvaard de
offerande die wij U brengen. Laat de gaven die ieder
heeft aangeboden om uw Naam te eren, voor allen
heilzaam zijn. Door Christus onze Heer.
PREFATIE (VII van de zondagen door het jaar)

Vere dignum et iustum
Heilige Vader, machtige
est, aequum et salutare,
eeuwige God, om recht te
nos tibi semper et ubique doen aan uw heerlijkheid,

EUCHARISTISCH GEBED
COMMUNIERITUS
(Laus Deo 344- 347)

(Laus Deo 327 - 330)

PATER NOSTER

ONZE VADER

AGNUS DEI

LAM GODS

COMMUNIE

(Marcus 8, 27-35)
. . . sprak Hij tot hen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. . .
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