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OPENING VAN DE DIENST
Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Een mens kan veel meemaken tijdens dit aardse bestaan.
Soms is het maar goed dat we van tevoren
niet weten wat ons allemaal te wachten staat.
Maar als we ons vertrouwen op onze Heer durven te stellen,
kunnen wij ons wapenen
tegen de uitdagingen die op ons pad zullen komen.
In deze viering luisteren wij naar verhalen
waarin God ons een hart onder de riem steekt.
Als wij luisteren en bidden mogen wij ook de hemel
op een kier zien openstaan en kracht ontvangen
die ons met vertrouwen doet voortgaan.

Lied ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT
1.

Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is,
zo voedt het woord van God de mens
die doods en duister is.

2.

Als schaduw die verkoeling brengt
op het heetste van de dag
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.

Gebed om vergeving
P.

Tot de Eeuwige richten wij ons,
die naar ons omziet, die vóór ons is als geen ander.
Om aanwezigheid en liefdevolle ontferming bidden wij …

P.

Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt
en ons bijstaat in iedere nood, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

A.
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P.
A.
P.
A.
P.

Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie
onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst
en met erbarmen aan ons denkt, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Gebed
God,
op de berg hebt Gij ons Jezus geopenbaard als uw Zoon,
groter dan de grootste der profeten.
Leer ons luisteren naar zijn woord,
en schenk ons inzicht
in het mysterie van zijn lijden en verheerlijking.
Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Van Abraham wordt iets bijzonders moeilijks gevraagd.
In geloof gehoorzaamt hij aan God.
Paulus vertelt ons over Gods voorzienigheid;
dat Hij alles voor ons over heeft, zelfs zijn eigen Zoon.
In het evangelie steekt de Heer zijn leerlingen een hart onder
de riem. Hij weet dat hen nog veel te wachten staat.
In al deze verhalen wil God hen helpen
dit alles in vertrouwen tegemoet te zien.

Eerste lezing
Uit het boek Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18
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In die dagen gebeurde het
dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem: 'Abraham'.
En hij antwoordde: 'Hier ben ik'.
Hij zei: 'Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria en draag hem daar,
op de berg die Ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.
Toen zij de plaats bereikt hadden die God hun had
aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er hout op, bond zijn zoon Isaak vast,
en legde hem op het altaar, boven op het hout.
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe:
'Abraham, Abraham!’
En hij antwoordde: 'Hier ben ik'.
Hij zei: 'Raak de jongen met geen vinger aan,
en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest,
want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden'.
Abraham keek om zich heen, en bemerkte een ram
die met zijn horens in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram, en droeg die als brandoffer op
in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham, en zei:
'Bij mijzelf heb Ik gezworen - spreekt de Heer - omdat gij dit
gedaan hebt, en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen,
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de
hemel en de zandkorrels op het strand van de zee.
Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken
van de aarde, omdat gij naar Mij hebt geluisterd'.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 116
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L.

A.

L.

A.

L.

A.

Ik bleef vertrouwen, al zei ik:
ik ben gebroken van smart.
Want kostbaar is in de ogen des Heren,
het leven van wie Hem vereert.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in ’t land van de levenden.
O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht,
de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven,
de naam van de Heer roep ik aan.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in ’t land van de levenden.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Op 't voorplein van uw tempel,
in uw Jeruzalem.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in ’t land van de levenden.

Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Rome (8,31b-34)
Broeders en zusters,
indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard;
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave
ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?
Woord van de Heer.
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A.

Wij danken God.

Vers voor het Evangelie
L.

A.

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk
werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus (9,2-10)
In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
"Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia".
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een
stem: "Dit is mijn Zoon, de welbeminde, luistert naar Hem".
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun
aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

6
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.
A.

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.

Voorbede
P.

Tot God bidden wij die vóór ons is, die naar ons omziet…

L.

Voor de kerk:
dat zij een gemeenschap is waar mensen God kunnen
ontmoeten en hun geloof en vertrouwen met elkaar delen,
zodat zij dit geloof naar het leven van alledag
kunnen uitdragen;
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
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L.

A.
L.

A.
L.

A.

Voor de regering:
dat zij werkt aan een samenleving
waarin mensen gehoord worden,
waar respect en vertrouwen op elkaar
en op politieke leiders hersteld wordt,
zodat draagvlak ontstaat
voor de vaak moeilijke besluiten die genomen moeten worden;
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor mensen in nood,
voor allen die zoeken naar werk,
voor hen die eenzaam zijn,
voor mensen zonder dak boven hun hoofd,
voor vluchtelingen en ontheemden,
voor mensen die lijden onder oorlog en geweld:
dat wij naar hen omzien;
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Dit jaar staat de Vastenactie in het teken
van een goedde opleiding en daardoor een betere toekomst,
voor vooral vrouwen en jongeren in ontwikkelingslanden.
Naast onze financiële bijdrage
willen wij ook bidden voor deze mensen
en voor allen die hen ondersteunen bij hun opleiding;
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Goede God, die naar ons omziet,
geef dat wij met vertrouwen onze weg door het leven gaan,
dat wij ons gesteund weten door uw Woord
en ons omringd door uw Licht,
dat als een visioen voor ons vooruitgaat,
in en door Jezus, de Christus. Amen.
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COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd hebben
bereiden wij ons in gebed voor op de communie.

P.

Goede God, wij loven en prijzen U
om de weldaden, aan ons bewezen:
het brood uit de hemel
en dat wij leven mogen in uw licht.
Sterk ons door uw gave
en maak ons tot een licht
voor wie wij ontmoeten op onze levensweg:
Levende God, U bent het licht van de wereld.

A.
P.

A.
P.

A.
P.

A.

U bent voor ons de weg ten leven,
ook als wij gehuld gaan in duisternis.
U gaat niet af op uiterlijke schijn,
maar ziet wat er omgaat in ons hart.
Schenk ons uw Geest ten leven:
Levende God, U bent het licht van de wereld.
U komt ons te hulp
als wij, door blindheid geslagen,
ons afkeren van U.
U maakt ons ziende en doet ons geloven
In het woord van Jezus, uw Zoon.
Schenk ons uw Geest ten leven:
Levende God, U bent het licht van de wereld.
U leert ons luisteren
naar uw woord van wijsheid
en maakt ons tot volgelingen van uw Zoon
die met U en de Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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P.

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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de Vredeswens
P.

In een wereld vol oorlog en onrust
bidden wij om vrede, duurzame vrede…

A.

Heer Jezus Christus,
Gij hebt ons laten zien dat vrede mogelijk is,
dat mensen elkaar kunnen dragen, zonder oordelen.
Gij hebt ons de lichtende weg
van Mozes en de profeten getoond.
Geef dat wij uw weg van vrede gaan,
zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

P.
A.

De vrede des Hem zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.
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Gebed na de communie
P.

A.

Eeuwige God,
even hebben wij gehoord en gezien
dat hemel en aard elkaar raken:
uw visioen van een wereld die komen zal.
Geef dat wij van harte daarin meewerken,
dat wij in het leven van alledag licht en liefde brengen.
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid.
Amen.

SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

A.

Een kort moment van inzicht, even hebben wij het gezien:
de hemel op aarde,
Jezus, de Christus, omstraald door het Licht van de Liefde.
Wij kunnen hier niet blijven, wij moeten op pad,
wetende: wij zijn niet alleen,
God-die-voor-ons-is gaat met ons mee,
en is ons tot zegen: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

De week van zaterdag 27 februari t/m vrijdag 5 maart 2021

VIERINGEN
Zondag 28-2

10.00 uur:

Woord- en Communieviering
(Ps. Petra Kuperus)

Donderdag 4-3

09.00 uur:

Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)

Zondag 7-3

10.00 uur:

Eucharistieviering
(Ps. Diego Pildain)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10 januari
Om zegen over onze parochie;
Voor familie en vrienden;
Voor Wies IJsselmuiden en haar overleden familie;
Voor Rita van Bruggen-Thoolen;
Voor Piet Kooiman.
Donderdag 14 januari

ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis

OVERLEDENEN
Henk Trouwen
Marga van der Burg-Chevalier

AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig tot 8 maart)

Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p.

