24e Zondag door het Jaar - B
HOOGMIS
10.00 UUR

(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 . . .

H. GERARDUS MAJELLA PAROCHIE te UTRECHT
m.m.v. Schola Cantorum
- Missa XI –

OPENINGSRITEN
INTREDEZANG
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.

Psalm 121,

Laetatus sum in his quae dicta sunt Ik ben verheugd over wat tegen mij gezegd
mihi: in domum Domini ibimus.
is: we gaan naar het huis van de Heer.
BEGROETING:

Pr.

A.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Pr.

A.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de
Heilige Geest zij altijd met u. En met uw Geest.

SCHULDBELIJDENIS
Pr. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze

heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
A. 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.
A.

Amen
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KYRIE A MISSA XI

Heer, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

GLORIA MISSA XI
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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

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…
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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.

ANTWOORDPSALM uit psalm 114
RESPONS:

ANTWOORD:

Ambulabo coram Domino in
regione vivorum

Ik zal wandelen onder Gods oog in
het land van de levenden.

Psalm

01. Dilexi, quoniam exaudiet
Dominus vocem orationis meae
02. Quia inclinavit aurem suam
mihi, et in diebus meis invocabo.
3a. Circumdederunt me dolores
mortis; et pericula inferni
invenerunt me.
3b/4. Tribulationem et dolorem
inveni, et nomen Domini invocavi:
“O Domine, libera animam meam”.
05. Misericors Dominus et iustus, et
Deus noster miseretur.
06. Custodiens parvulos Dominus;
humiliatus sum, et liberavit me.

Ik heb de Heer lief, Hij heeft mijn bidden en
smeken gehoord.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij; daarom zal
ik, zolang ik leef, Hem aanroepen.
Toen de koorden van de dood mij
omsnoerden en klemmende angsten van het
dodenrijk hadden mij overviellen;
Ondervond ik benauwdheid en verdriet.
Maar ik riep de Heer bij zijn naam en zei,
Ach, Heer, red mijn ziel.
De Heer is genadig en rechtvaardig; onze
God is uit liefde barmhartig.
De Heer bewaart en beschermt de
eenvoudigen, die te misleiden zijn; ik werd
onderdrukt en was verzwakt, maar Hij hielp
en bevrijdde mij.
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08.Quia eripuit animam meam de
morte, oculos meos a lacrymis,
pedes meos a lapsu.
09. Placebo Domino in regione
vivorum.

Want U, o Heer, heeft mijn ziel gered van de
dood, mijn tranen gedroogd en mijn voeten
ondersteund.
Ik mag weer leven met de Heer in het land
van de levenden.

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 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 (Ps. 101, 16)

Alleluia. Timebunt gentes nomen tuum, Alleluia. De volkeren zullen uw Naam
Domine: et omnes reges terrae gloriam vrezen, Heer, en alle vorsten van de
tuam. Alleluia.
aarde uw heerlijkheid. Alleluia.
EVANGELIELEZING (Marcus 8, 27-35)

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

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.

Lof zij U, Christus.

HOMILIE
CREDO III
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GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat
zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware
God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen
is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het
vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij
werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is
verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de
rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden
en doden en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het
leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen
wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de
ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de
zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.
8

VOORBEDEN

Opdat U ons moge verhoren.

Wij bidden U, verhoor ons.

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.

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 (IV van de zondagen door het jaar)
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De Heer zij met u.
Verheffen wij ons hart.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.

En met uw geest.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Vere dignum et iustum est,
aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater, omnipotens
aeterne Deus: per Christum
Dominum nostrum.
Ipse enim nascendo vetustatem
hominum renovavit, patiendo
delevit nostra peccata, aeternae
vitae aditum praestitit a mortuis
resurgendo, ad te Patrem
ascendendo caelestes ianuas
reseravit.
Et ideo, cum Angelorum atque
Sanctorum turba, hymnum laudis
tibi canimus, sine fine dicentes:

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
Christus onze Heer. 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 zingen U toe vol vreugde:

SANCTUS EN BENEDICTUS MISSA XI

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.
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EUCHARISTISCH GEBED

Na de consecratie:

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus Christus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Aan het eind van het Eucharistisch Gebed volgt de doxologie:

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.
COMMUNIERITUS

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord
onderricht, durven wij zeggen:
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PATER NOSTER
Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur
nomen tuum. Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo. Amen

ONZE VADER
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.

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.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS
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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 en regeert in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
AGNUS DEI MISSA XI
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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.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
COMMUNIO (Mt. 16, 24)

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

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

v. Psalm 33: 2, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1. Benedicam Dominum in omni
tempore, semper laus ejus in ore meo.
2. Respicite ad eum, et illuminamini,
et facies vestrae non confundentur.

Ik zal de Heer prijzen iedere dag, Zijn
lof ligt steeds op mijn lippen.
Wie naar Hem opzien worden
verlicht en stralen van blijdschap;
geen schaamrood op hun gezichten.
Deze vernederde riep en de Heer
hoorde hem en verloste hem uit al
zijn noden.
Keer u af van het kwaad en doe het
goede; zoek de vrede en jaag die na.
De ogen van de Heer zijn op de
rechtvaardigen gericht en Zijn oren
zijn open voor hun geroep.
Hij sluit zich af van hen, die het
kwade bedrijven, om de gedachtenis
aan hen van de aarde weg te vagen.
Wanneer zij echter roepen, geeft Hij
gehoor en bevrijdt hen uit alle
benauwdheid.
Wier hart gebroken is staat Hij
terzijde; Hij bevrijdt verbrijzelden
van geest.
Omvangrijk is het kwade tegenover
de rechtvaardige, maar de Heer
bevrijdt hen uit al die rampspoed.

3. Iste pauper clamavit, et Dominus
exaudivit eum et de omnibus
tribulationibus ejus salvavit eum.
4. Diverte a malo et fac bonum, inquire
pacem et persequere eam.
5. Oculi Domini super justos, et aures
ejus in clamorem eorum.
6. Vultus autem Domini super facientes
mala, ut perdat de terra memoriam
eorum.
7. Clamaverunt, et Dominus exaudivit
et ex omnibus tribulationibus eorum
liberavit eos.
8. Juxta est Dominus iis, qui contrito
sunt corde, et confractos spiritu
salvabit.
9. Multae tribulationes justorum, et
de omnibus his liberabit eos Dominus.
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10. Custodit omnia ossa eorum, unum ex Hij waakt over heel zijn gestel, dat
his non conteretur.
geen enkel lid ervan breekt.
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

De Heer zij met U.
En met uw geest.
Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Ite missa est
Deo Gratias

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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