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Zesde zondag door het jaar - 14 februari 2021 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

m.m.v.   : Leden Emmaüs Gregoriaans koor 

o.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 
 

 

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

zingen met de liederen. 

 
 

Introïtus:  

Esto mihi in Deum protectórum, et in locum refúgii, ut salvum me 

fácias: quóniam firmaméntum meum, et refúgium meum es tu: et 

propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me. 

Wees mij een God die beschermt, en een plaats van toevlucht om mij 

te behouden: want mijn burcht en mijn toevlucht zijt Gij: en omwille 

uw naam zult Gij mij een gids zijn en mij voeden. 

 

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. 

 

Kyrie  

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

Christe eléison Christus, ontferm U over ons 

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 
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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 

 

 

 

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.  
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Psalm 50 

Miserére mei, Deus, secúndum misericórdiam tuam.  

Miserére mei, Deus. 

Wees mij, God, in uw goedheid genadig. 

 

Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum dele iniquitátem 

meam.  

Neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. 

 

Amplius lava me ab iniquitáte mea, et a peccáto meo munda me. 

Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed. 

 

Aspérges me hyssópo, et mandábor; lavábis me, et super nivem 

dealbábor.  

Raak met hyssop mij aan: ik zal rein zijn, maak mij smetteloos: witter 

dan sneeuw. 

 

Tweede lezing - 1 Korintiërs 10, 31-11,1  

Broeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet: doet 

alles ter ere Gods. Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan 

Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter 

wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van de 

gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers zoals 

ik het ben van Christus. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 

Alleluia:                                      (allen gaan staan, indien mogelijk) 

Allelúia. Cantáte Dómino cánticum nóvum: quia mirabília fecit 

Dominus. 

Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang: want wonderen heeft 

Hij gedaan. 
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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. 

 

Acclamatie : Verbum Dómini     - Laus tibi Christe 

                      Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

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 

 

Offertorium: 

Benedíctus es Dómine, doce me iustificatiónes tuas: in lábiis meis 

pronuntiávi ómnia iudícia oris tui. 

Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij uw beschikkingen; met mijn lippen 

heb ik verkondigd al de oordelen van uw mond. 

 

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: 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Agnus Dei 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. (2x) 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

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. 
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Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

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

 

Communio:  

Manducavérunt, et saturáti sunt nimis, et desidérium eórum áttulit eis 

Dóminus: non sunt fraudátia desidério suo. 

Ps. 78 vs. 24: Et pluit illis manna ad manducándum et panem caeli 

dedit eis. 

Zij hebben gegeten en werden overvloedig verzadigd, en wat zij 

verlangden deed aan hen de Heer, en zij werden niet bedrogen in hun 

verlangen. 

Ps. 78 vs. 24:Manna om te eten liet Hij op hen regenen en brood uit 

de hemel gaf Hij hun te eten. 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Zingt van de Vader 

Zingt van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen:  

hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  

houdt Hem in ere. 
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Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem het woord van alzo hoge:  

houdt Hem in ere. 

 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  

duurzame kracht die mensen wordt gegeven:  

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  

houdt Hem in ere! 

 

 

 

Orgelspel: Study IV - Alan Ridout (1934-1996) 

 

 

 

 

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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