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BEVRIJD UIT ISOLATIE EN ONREINHEID
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
‘Ik wil, word rein.”
Marcus 1,41
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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: God bewaar mij
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer.
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij.
Niets wil ik weten van hen die betalen
met bloed en offer aan hun idool.
U zal ik erven, U mag ik drinken,
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.
U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.
Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer:
Gij laat niet toe dat ik val in het niets.
Gij zult mij leren te overleven.
Onder u w ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in uw hand.

Begroeting
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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.
Heer, ontferm U:
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm.
Heer, ontferm U.
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 - Leviticus, 13, 1-2.45-46
De Heer sprak tot Mozes: ‘Heeft iemand een gezwel, uitslag of een
vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem
bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen.
Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en
zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart
wonen en buiten het kamp blijven.’
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.
Psalm 32
Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk,
bevrijding schept Gij rondom mij.
Zalig wiens overtreding vergeven, wiens zonde is uitgewist;
zalig de mens wien de Heer niet meer toerekent wat is misdreven,
in wiens hart niets heimelijks huist.
Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk,
bevrijding schept Gij rondom mij.
Inzicht geef ik u,onderrichting, omtrent de weg die gij gaan moet.
Ik geef raad. Mijn oog is op U.
Verblijdt u, want Hij is de Heer,
zingt, vromen, Hem van uw vreugde,
zingt, oprechten van hart, uw vervoering!
Halleluja:
(allen gaan staan indien mogelijk)
Alleluja.
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluja.
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Evangelie - Marcus, 1, 40-45
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel
en Hem smeekte: ‘Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.’ Door
medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot
hem: ‘Ik wil, word rein.’ Terstond verdween de melaatsheid en was
hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met
klem: ‘Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien
aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft
voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.’ Eenmaal vertrokken
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en
ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet
meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame
plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem
toe.
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.
Acclamatie: Halleluja
Overweging
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.
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DE EUCHARISTIE

Gereedmaken van de gaven
Offerande
Offerandelied: Een lamp voor mijn voet
Een lamp voor mijn voet is uw woord,
een helder licht op mijn pad.
Gij zijt lofwaardig, Heer,
leer mij uw beschikkingen kennen.
Wat Gij hebt beschikt is mij welkom;
uw woorden vergeet ik nooit.
Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.
Leid mij langs de paden van uw geboden:
daar vind ik mijn vreugde in.
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 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 zeggen u toe vol vreugde:
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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:
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
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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.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk.
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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: Brood uit de hemel
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.
Wat wij hoorden, wat wij mogen weten,
wat ons onze vaderen vertelden:
de roem des Heren, zijn macht,
de wonderen die Hij gedaan heeft.
En de wolken daarboven gebood Hij,
Heeft de deuren des hemels geopend,
Liet het manna tot spijs op hen regenen,
Hemelkoren was wat Hij hun gaf.
Brood voor engelen kreeg iedereen te eten,
Voedsel zond Hij hun toe tot verzadens!
Hij bracht hen naar zijn heilig gebied,
Waar de berg was die Hij zich bestemd had.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gebed na de communie
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SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen
Zegen en wegzending
Slotlied: Zolang er mensen zijn
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader.
Wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op ’t veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
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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?
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