
       
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 404 Alleen wie het gegeven is 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredezang: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 66,18-21 

Dit zegt de Heer: “Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle 
volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie 
aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die 
gespaard gebleven zijn zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar 
de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, 
en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle 
volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen. En op paarden en 
wagens, in karossen, op muildieren en dromedarissen zullen zij uit 
alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in 
Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de 
Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel van 

21
e
 zondag door het jaar C 

zondag 25 augustus 2019 

Voorganger: parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 

mmv. herenkoor 

 



de Heer. En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en 
levieten,” zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 117-I 

2e Lezing: Hebreeën 12,5-7.11-13 

Broeders en zusters, Gij zijt het schriftwoord vergeten dat u als 
kinderen aanspreekt en vermaant: “Kind, minacht de tucht van de 
Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer 
tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind 
erkent.” Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God 
behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader 
gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer 
verdriet dan blijdschap; maar op lange termijn levert ze voor 
degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht op van 
een heilig leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de 
wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid 
mag niet ontwricht worden maar moet genezen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 249 

Evangelie: Lucas 13,22-30 

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, en gaf er 
onderricht en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg 
Hem:“Heer, zijn het er weinig die gered worden?” Maar Hij sprak tot 
hen: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te 
komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar 
zij zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan 
en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te 
kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: 
Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In uw 
tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze 
straten hebt ge onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord 



zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen, 
die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars,  
wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten zult zien in 
het Rijk Gods, terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn. Zij zullen 
komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden,  
en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Denkt eraan: er zijn 
laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (gebeden, allen gaan staan t/m voorbede)                                    

Voorbede 

Offerande/collecte 

Prefatie IV van de zondagen 

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 
 
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 
 
 



Acclamatie: GvL nr. 304 
 
Pater Noster 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communielied: GvL nr. 418 De eersten zijn de laatsten 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL nr. 538  Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 
 

 
Na de viering zal er achter in de kerk een deurcollecte worden 
gehouden voor de MIVA. De MIVA vraagt dit jaar speciale aandacht 
voor hulp aan kinderen in Kameroen. Het betreft kinderen, die 
eenzaam zijn achtergebleven nadat zij hun ouders hebben verloren 
door een grote aids-epidemie. Zusters proberen deze eenzame 
kinderen weer een toekomst te geven door onderricht in een 
opvangcentrum, maar ook door hulp te bieden aan kansarme 
kinderen in op afstand gelegen gebieden. Dit kan alleen als men 
beschikt over de noodzakelijke vervoermiddelen. Om deze te 
kunnen aanschaffen wordt onze financiële hulp gevraagd. Laten we 
deze hulp geven zodat de zusters in Kameroen  de eenzame en 
kansarme kinderen de noodzakelijke hulp kunnen verlenen. Geef 
daarom straks een royale bijdrage aan de deurcollecte 
 
 


