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TEKEN VAN GODS VERBOND 

Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, 

terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. 

Marcus 1,13 
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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: Vernieuw Gij mij 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

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. 
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Kyrie-litanie 

God, wij roepen uit de diepte: 

kom met uw woorden van troost en vrede. 

Heer, ontferm u over ons. 

 

God, vergeef ons onze schulden, 

roep ons tot leven en wil ons verlossen. 

Heer, ontferm u over ons. 

 

God, naar U zien wij uit als wachters, 

wees voor ons als het licht in de morgen. 

Heer, ontferm u over ons. 

 

Gebed 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Genesis 9, 8-15 

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik mijn verbond aan met 

u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met 

de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die 

bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de 

aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen 

door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich 

nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.’ En 

God zei: ‘Dit is het teken van het Verbond dat ik instel tussen mij en 

u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet 

mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen  
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mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de 

boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het 

verbond tussen mij en u en alle levende wezens; alles wat leven heeft. 

De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te 

verdelgen.’ 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 25 

Naar u gaat mijn verlangen, Heer, 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 

Zoudt Gij ooit mij te schande maken, 

neen, voor allen die op u wachten 

zijt Gij een goede en betrouwbare God. 

 

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 

zet mij op het spoor van uw waarheid. 

Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 

 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 

hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. 

 

Halleluja:                       (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja. 

Niet van brood alleen leeft de mens,  

maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. 

Halleluja. 

 

Evangelie - Marcus 1, 12-15  
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen 

bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef 

werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen 

Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging 
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Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: 

‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in 

de Blijde Boodschap.’ 

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 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 
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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 Christus onze Heer. 

Veertig dagen heeft Hij gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van 

boete geheiligd. Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan en 

ons geleerd de macht van het kwaad te overwinnen, om het 

paasmysterie met een zuiver hart te vieren en eenmaal naar het 

eeuwig paasfeest op te gaan. 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. 

 

Eucharistisch gebed 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus 

uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons 

mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw 

vrede ons wordt aangeboden. 

God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt 

Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd 

tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. 

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 

vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 

nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
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Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 

tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, 

brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 

liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en 

sprak: 

 

 

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: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

   en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 

nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 

wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 

verzoening. 

Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons tezamen met uw Zoon 

en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 

verwijderen wat scheiding brengt. 
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Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus 

en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 

volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 

mensen en tot instrument van uw vrede. 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 

met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle 

heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van 

alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een 

eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw 

vrede. Door Christus onze Heer. 

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. 
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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. 

 

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: Neemt Gods woord  

Neemt Gods woord met hart en mond, 

eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 

 

Gij hebt ons toegesproken 

tot in de diepste nood. 

Uw lichaam werd gebroken, 

uw vlees is waarlijk brood. 
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Waar velen zijn gestorven 

hebt Gij ons honderdvoud 

een nieuw bestaan verworven 

Gij zijt ons lijfsbehoud. 

 

Gij roept ons uit de zonde, 

Gij maakt ons brood en wijn, 

om met elkaar verbonden 

opnieuw uw volk te zijn. 

 

O lichaam ons gegeven 

o Heer van ons bestaan, 

geef dat wij van U leven 

en niet verloren gaan. 

 

Heer, God, hier in ons midden, 

maak uw belofte waar. 

Nu laat uw woord geschieden 

en schenk ons aan elkaar. 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: U kennen, uit en tot U leven 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het brood van God gegeven,  

de spijze van de eeuwigheid;  

Gij zijt genoeg om van te leven  

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood,  

met leven midden in de dood. 

 

 

 

 

 

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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