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Wie zeg jij dat ik ben?  
Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen  

door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. 
Marcus 8, 34b  

 
Openingslied: Gij zijt een mensenzoon 
 
Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver, 
Bloed van ons bloed, uit ons zijt Gij genomen. 
 
Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld;  
Gij zijt voor mij geen vreemde God gebleven. 
 
Toen ik nog nergens was, maar levend dood,  
hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken. 
 
 

• 
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Licht van uw Licht zijn wij, van uw geslacht,  
mensen van licht maar duister onze wegen. 
Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees, breng ons 
toch thuis, in godsnaam geef ons vrede. 
 

Schuldbelijdenis 
 

Loflied: Eert God die onze Vader is 
Eert God die onze Vader is, 
weest alien welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn, 
aanbidt al wat Hij doet. 
U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij, 
dank voor uw heerlijkheid. 
 
Lam Gods, dat onze zonde draagt,  
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk,  
want Jezus is uw naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt,  
Messias, onze Heer. 
0, eengeboren Zoon van God,  
kom haastig tot ons weer. 
 
Openingsgebed 
God, Schepper en Heer van al wat bestaat, zie naar ons om. 
Geef dat wij U dienen met heel ons hart 
en de genade van uw verzoening ondervinden. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
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L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 50, 5-9a  
Ondanks tegenstand blijft de lijdende dienaar op God 
vertrouwen. 
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? 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Ps.: 116, 1-2.3-4.5-6.8-9 
I..: De Heer heb ik lief, want Hij luistert,  

Hij hoort mijn smekende stem; 
Hij heeft aandacht geschonken  
telkens als ik tot Hem riep. 

A.: ik mag weer leven onder Gods oog 
In ’t land van de levenden. 
 

L.: 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! 

A.: ik mag weer leven onder Gods oog 
In ‘t land van de levenden. 
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L.: De Heer is goed en rechtvaardig,  
barmhartig is onze God. 
Eenvoudigen biedt Hij bescherming;  
Hij heeft mij gered uit de nood. 

A.: ik mag weer leven onder Gods oog  
in 't land van de levenden. 

 

L.: 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. 

A:  Ik mag weer leven onder Gods oog 
in 't land van de levenden. 
 

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel  
Jakobus 2, 14-18  
Geloof dat zich niet in daden uit, is dood. 
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! Hou 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." 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God 
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Tussenlied: Toen Hij de blinde man genas 
 

Toen hij de blinde man genas, 
zijn duister had verdreven, 
de man die doof geboren was, 
't spreken had gegeven, 
toen riep hij at die 't zagen toe: 
"Ga heen en doe zoals 11( doe; 
dan zal de wereld !even. 
 
"Sluit niet de ogen voor de pijn,  
die mensen moeten lijden,  
zie om naar wie gevangen zijn,  
die voor hun vrijheid strijden,  
doe recht en kies in stad en land  
voor geven met een gulle hand  
dat zal ik aan jouw zijde." 
 
Spreek vrij de woorden die lk sprak, 
al zal men ze verachten; 
stel alle leugens aan de kaak,  
die vals geluk verschaffen; 
en wijk niet voor het grijs geweld 
van kleine dromen en groot geld; 
weerspreek de kwade machten." 
 
Dan zal in tijd en eeuwigheid 
het wonder zich herhalen. 
Het hoogste woord en 't grootst gelijk 

5 
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zwijgt dan in alle talen. 
Kom lk de kleine mens te hulp; 
de bange mens treedt uit zijn schulp, 
de doden uit hun graven." 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus  
Christus volgens Marcus 8, 27-35  
Belijden dat Jezus de Messias is, is een zaak; Hem ook 
navolgen op zijn weg is nog wat anders. 
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 1k ben?" 
Petrus antwoordde: "Gij zijt 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:  
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"Wie mijn volgeling wit 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." 

Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 
 
Overweging Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede 
Richten we vol vertrouwen onze gebeden tot God, ons alter 
Vader. 
 
Voor de herders van de Kerk: 
dat zij onverkort Christus verkondigen als de Zoon van 
God. Laat ons bidden… 
 
Voor alle gedoopten: dat uit hun daden hun geloof mag 
blijken, zodat zij werkelijke aanstekelijke getuigen zijn van 
Christus. Laat ons bidden… 
 
Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in politiek en 
maatschappij: dat zij het welzijn van alien voor ogen 
houden. Laat ons bidden… 
 
Voor de jongeren in onze parochie: dat zij Gods leidende 
hand in hun leven mogen ervaren. Laat ons bidden… 
 
Voor de overledenen, vooral voor de meest verlaten zielen 
in het vagevuur. Laat ons bidden…. 
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Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap 
 
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot U 
richten wij ons in gebed. Wij vragen U: hoor ons, verhoor 
ons. Amen. 
 
Tafellied: Jezus roept hier mensen samen 
 
Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de trooster  
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen-  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 

Jezus roep ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
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Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
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 alien heilzaam zijn. 
Door Christus onze Heer. 
 
Prefatie 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, 
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken, heilige 
Vader; Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen, 
Gij bestaat van voor alle eeuwen 
en Gij duurt in alle eeuwigheid voort, 
in het ontoegankelijke licht is uw woning 
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Gij zijt de bron van leven, 
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, 
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd 
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt 
met de glans van uw licht. 
Daarom staat rond U een schare van engelen 
die niemand tellen kan, uw dienaren, 
die het gelaat van uw glorie zien 
en U ononderbroken lof zingen, dag en nacht. 
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen, 
met ieder schepsel op aarde 
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: Heilig 
 
Eucharistisch gebed IV 
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij 
met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens 
gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele 
aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn 
Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door 
ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap 
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de 
dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp 
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft 
gevonden. Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond 
aangeboden en hen, bij monde van uw profeten, 
gesproken over hun heil in de verte. 
 
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij 
toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon 
als Verlosser hebt gezonden. Hij is  mens geworden door de 
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heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft Hij onder 
ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de 
zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht van 
liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan 
bedroefden zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten 
voile waar te ma ken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd 
en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en 
opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer 
voor onszelf zouden leven maar voor Hem, die om 
onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, 
zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn 
werk deze wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde 
toe. 
 
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze 
offergaven wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed 
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het 
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-
ons voor altijd. 
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou 
worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het 
uiterste toe liefgehad. Terwijl hij de maaltijd voorzat nam 
Hij het brood, brak het, en zegende U, en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij alien, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het 
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de 
woorden: 
Neemt deze beker en drink hier alien uit, want dit is de 
beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn 
Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 
vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze 
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn 
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven en 
verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij 
U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol verwachting 
uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het 
offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij gaarne 
aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. 
 
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat 
Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig 
dat zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken, 
door uw heilige Geest tot een lichaam worden verzameld, 
in Christus voltooid tot een levende offerande, tot uw lof 
en eer. 
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Wijd uw gedachten, o Heer, aan alien voor wie wij dit offer 
aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus 
Franciscus., voor onze bisschop Johannes., voor de 
bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en 
diakens, voor alien ook die U dit offer aanbieden, voor heel 
het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart 
zoeken. 
 
Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn 
gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige 
gezindheid door U alleen was gekend. 
 
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij 
de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met 
de maagd Maria, de moeder van God, die Gij hebt 
verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk, 
waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en 
dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus onze 
Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu 
en altijd. 
 
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 
. 
Onze Vader 
A.: Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel. 
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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. 
 
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
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 een. 
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
 
Lam Gods ’ Communie 
 
Communielied: Met grote en kleine zorgen 
Met grote en kleine zorgen, 
met dromen en met vragen 
en goede en kwade dagen 
zijn wij tot U gegaan. 
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Want U bent onze Vader, 
U ziet ons in de ogen 
en staat naar ons gebogen 
en hoort ons alien aan. 
 
Wanneer wij U niet hadden, wat 
was er dan op aarde, dat aan ons 
leven waarde en zin en uitzicht 
gaf? Er mogen sterren vallen, er 
mogen stormen woeden, 
U blijft uw kind’ren hoeden, 
U staat ons nooit meer af. 
 
Bij U zijn mensen veilig.  
Bij U zijn wij geborgen  
met alle angst en zorgen,  
met al wat ons verdriet.  
Wij komen U bedanken  
dat U in alle mensen,  
die zich een Vader wensen,  
uw eigen kind'ren ziet. 
 
Slotgebed 
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. 
 
Mededelingen 
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Wegzending en zegen 
 
Slotlied: Nu wij uiteengaan 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
Ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en a Dieu!  
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en a Dieu  


