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24 zondag door het jaar B/Ziekenzondag
zondag 16 september 2018
Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira
m.m.v. cantor/heren

Voor aanvang viering: GvL nr. 449 Gij zijt een mensenzoon
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 446 God heeft het eerste woord
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie/Heer ontferm U
Gloria(lied)
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e 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 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. – A. Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 116

2e 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. – A. Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 260
Evangelie: Marcus 8,27-35
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond
Caesaréa 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
Christus.” Maar Hij verbood hun nadrukkelijk met 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. – A. Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 270b
Verkondiging
Credo III/Geloofsbelijdenis GvL nr. 812/722 (allen gaan staan)
Toediening van H. Sacrament van de Zieken aan degene die zich
hiervoor hebben opgegeven.
Voorbeden
Offerande/collecte
Prefatie VIII nr. 734 blz. 812
Sanctus/Heilig, heilig
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812
Acclamatie: GvL nr. 301a
Pater Noster: GvL nr. 820/Onze Vader
Vredeswens
Agnus Dei/Lam Gods
Communielied: GvL nr. 585 De eerste uit de doden
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen
Zegen

Slotlied: U kennen uit en tot U leven (couplet 1, 14 en 15)
1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

14

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

15

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Weekvieringen Fatimakapel
Wegens de vakantieperiode van kapelaan J. Rivadeneira zullen de
ochtendvieringen in de Fatimakapel vervallen t/m 4 oktober.
Parochiedag 13 oktober
Op zaterdag 13 oktober organiseert onze parochie Maria Sterre der Zee de
jaarlijkse Parochiedag. Deze parochiedag vindt plaats in het
Willibrordushuis bij de Broeders van St. Jan aan de Oude Molstraat 35 en
begint om 14.00 uur. Thema van de dag is onderlinge ontmoeting. Door
diverse activiteiten bent u staat mede-parochianen te ontmoeten en beter
te leren kennen. Het precieze programma wordt zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt, maar wij vragen nu al of u deze middag hiervoor vrij wilt
houden.
Startviering H. Vormselvoorbereiding
Volgende week zondag, 23 september, is de startviering voor alle
Vormelingen in 2019. De viering is om 10.00 uur in de Agneskerk mmv. van
het PAMA koor.

