
       

Voor aanvang viering: GvL nr. 446 God heeft het eerste woord 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 558 Wij treden biddend in uw licht 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 22,19-23 
 
Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: “Ik zal u 
van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn 
dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, en hem bekleden met 
uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en aan hem uw taak in 
handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van 
Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik 
op zijn schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en 
als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een 
spijker op een stevige plek, en hij wordt een erezetel voor het huis 
van zijn vader.” Zo spreekt de almachtige Heer. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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e
 zondag door het jaar A 

zondag  27 augustus  2017 

Voorganger: em. pastoor Jan Zijerveld 

mmv herenkoor 



Tussenzang/psalm: 138 (gelezen) 

Refrein: Uw goedheid, Heer, blijft zonder einde: 
               vergeet het maaksel van uw handen niet! 
                                                                      
2e Lezing: Romeinen 11,33-36 
 
O, onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoor-
grondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie 
kent de gedachte des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie 
kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit Hem 
en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in 
eeuwigheid! Amen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

Evangelie: Matteüs 16,13-20 
 
In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en Hij 
stelde zijn leerlingen deze vraag: “Wie is, volgens de opvatting van 
de mensen, de Mensenzoon?” Zij antwoordden: “Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van 
de profeten.” “Maar gij - sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben?” 
Simon Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de 
levende God.” Jezus hernam: “Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, 
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader 
die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze 
steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar 
niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der 
hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebon-
den zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel 
ontbonden zijn.” Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk 
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 



Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Prefatie: XIID nr. 746 blz. 833 

Sanctus 

Eucharistisch gebed XIID (vervolg) 

Acclamatie: GvL nr. 301a 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 420 Het lied van de getrouwe herder 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 654 Wij hebben voor u gebeden 

 

 



Na de viering zal er achter in de kerk een deurcollecte worden 
gehouden voor MIVA. De MIVA vraagt dit jaar speciale aandacht 
voor Burkina Faso, één van de armste landen in de wereld. In dit 
land zijn de voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg 
erg slecht. Medewerkers van een katholieke organisatie trekken de 
dorpen in om de meest kwetsbare mensen de noodzakelijke 
medische hulp te bieden. Een probleem is dat de wegen in Burkina 
Faso onverhard en moeilijk begaanbaar zijn. Om de dorpen te 
kunnen bereiken zijn brommers van levensbelang. Om deze te 
kunnen aanschaffen wordt onze financiële hulp gevraagd. Laten we 
de mensen in Burkina Faso helpen de zo noodzakelijke medisch hulp 
te kunnen verlenen. Geef daarom straks een royale bijdrage aan de 
deurcollecte 
 
Volgende week zondag is er om 10.00 uur een Woord- en 
Communieviering olv van diaken Ronald van Berkel.  
Om 12.00 uur is er een spaanse viering olv pater Tony Tran SVD. 
 
Op zondag 10 september starten wij weer het nieuwe seizoen. Zoals 
gebruikelijk doen wij dit met een gezamenlijke viering om 11.00 uur. 
Alle gemeenschappen van de Agnes zijn hierbij welkom. De viering 
zal een nederlands-spaanse inhoud hebben. Het bestuur van onze 
parochie Maria Sterre der Zee aanwezig zal die zondag bij ons 
aanwezig zijn. Na afloop van de viering kunt u met hen kennismaken 
en  graag gaan zij met u in gesprek over alles wat u op het hart ligt. 
Dit alles onder het genot van koffie of thee. 
 
Zondag 17 september is het Ziekenzondag. Degene die op die dag de 
ziekenzalving willen ontvangen kunnen zich na afloop aanmelden bij 
een van de dames van de Pastorale Werkgroep.  
 

 


