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GEEN TIJD TE VERLIEZEN 

Jona preekte als volgt: 

‘Nog veertig dagen, en Nineve zal vergaan!’ 

En God zag hoe ze zich  

van hun slechte gedrag bekeerden. 

Jona 3,4.10a 
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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

 

Openingslied: Treedt aan! 

Treedt aan! Zegent den Heer! 

Dankt hem met lied’ren van vreugde! 

Juicht den Heer, heel de aarde, 

dient den Heer in vreugde, 

treedt juichend voor zijn aanschijn. 

 

Bedenkt: de Heer alleen is God: 

Hij maakte ons, wij horen Hem toe, 

zijn volk, de kudde die Hij weidt. 

 

Ja, de Heer is goed. 

Ja, eeuwig duurt zijn genade: 

van geslacht op geslacht zijn trouw. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : 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. 

Allen : Amen. 



3 

 

Kyrie-litanie: Luister Heer, ontferm u over ons 

Bidden wij met geloof in ons hart 

tot de Vader van hemel en aarde, 

dat hij de wereld bewaart 

als het werk van zijn handen. 

 

Bidden wij met geloof in ons hart 

tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland, 

dat Hij allen die hongeren voedt 

als het brood van de hemel. 

 

Bidden wij met geloof in ons hart 

tot de heilige geest de helper, 

dat alles zal worden herschapen 

in het licht van Gods aanschijn. 

 

Eer aan God (gebeden) 

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 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jona 3, 1-5.10 

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: ‘Begeef u op weg naar 

Nineve, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal 

ingeven.’ En Jona begaf zich op weg naar Nineve, zoals de Heer hem 

bevolen had. Nineve nu was een geweldig grote stad, wel drie 

dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis 

ver, en hij preekte als volgt: ‘Nog veertig dagen en Nineve zal 

vergaan!’ De mensen van Nineve geloofden het woord van God; ze 

riepen een vasten af, en van groot tot klein deden allen het boetekleed 

aan. En God zag wat ze deden, en hoe ze zich van hun slechte gedrag 

bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd 

had, en Hij voerde zijn dreiging niet uit. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

 

Psalm 25-3 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 

zie naar mij om en wees mij genadig, 

want op U wacht ik een leven lang. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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Gij geeft uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 

naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Halleluja:                      (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja. 

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; 

wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid 

Halleluja. 

 

Evangelie - Marcus 1, 14-20 

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en 

verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld 

en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde 

Boodschap.’ Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij 

Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het 

net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak 

tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen 

wordt.’ Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. 

Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens 

broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar 

te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs 

met de dagloners in de boot achter en volgden Hem. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Halleljuja 

 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is 

van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die 

nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die 

opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 

doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de 

gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de 

verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

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 Jezus Christus onze Heer. Die eenmaal door de 

dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; die 

ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw 

uitverkoren en geheiligd volk, koningen en priesters worden wij 

genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons 
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uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk 

licht. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 

staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zeggen U toe vol 

vreugde: 

 

Heilig: (gebeden) 

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. 

 

Eucharistisch gebed 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 

prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 

alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 

Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 

talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 

worden gebracht aan uw Naam. 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 

wijden. In alle ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest, 

en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 

daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij 

het brood gaf het aan zijn leerlingen en zei:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,    

dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 

uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  
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Neemt deze beker en drinkt hier allen 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. 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 

 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 

Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 

rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 

wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 

en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van 

uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 

met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 

nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige 

Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en 

één geest. 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 

wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, 

de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 

martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 

bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven 

opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op 

aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus 

onze paus, en Willem onze bisschop, met alle bisschoppen, de 

geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 

gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 

God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
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Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 

waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 

Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor 

altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 

Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

Allen: 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                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : 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. 

Pr. : 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. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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 in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest.                           

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 
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Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communielied: Jezus die langs het water liep 

Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, 

Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, 

om alles op te geven en trouw Hem na te leven. 

 

Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: 

‘k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen’, 

Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven. 

 

Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven. 

 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 

Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 

Hoog is de hemel boven ons verstand 

en onder onze voeten hier beneden 

de goede grond, het groene moederland. 

 

God onze toekomst, God is onze Vader, 

Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 

Ja, wij zijn allen mensen der belofte, 

kinderen van de dag die komen zal, 

als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 

roepend van recht en vrede overal! 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 


