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Thema: God op de eerste plaats 
In de tempel trof Hij de verkopers aan van 

runderen, schapen en duiven en ook  
de geldwisselaars die daar zaten. 
Hij maakte van touwen een gesel, 

dreef ze allemaal uit de tempel. 
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Vandaag horen wij dat Jezus het huis van God,  

de tempel van Jeruzalem binnengaat  
Het is het huis van zijn Vader.  
Maar het is geen echt thuiskomen voor Hem,  
want er heerst chaos in de tempel.  
We horen hoe Hij ijvert om orde te brengen  
in het huis van zijn Vader.  
Ook ons eigen hart kan een huis van God zijn,  
waarin vrede of chaos heerst.  
Vragen wij dat Jezus vandaag ook in ons hart  
orde en vrede mag brengen. 

 
Als regen die de aarde drenkt 
die droog en dorstig is: 
zo voedt het woord van God 
de mens die doods en duister is. 
 
O God, vernieuw de dorre grond, 
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord 
en mensen naar uw hart. 

 
Schuldbelijdenis 
 
P. Algoede Heer, 

Gij kent ons van binnen en van buiten  
ja, zelfs beter dan wij onszelf kennen.  
Gij weet dat wij uw geboden niet altijd hebben kunnen 
onderhouden, ook al zijn het woorden van eeuwig leven.  
Maar gij geeft ons ook altijd de kans  
om tot U te komen, wanneer wij bewust  
belijden wat er niet goed is gegaan,  
want U bent onze barmhartige Vader.  
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Richten wij ons daarom tot God  
en erkennen wij waar wij zijn geboden niet hebben gehouden.  
om zo vrij en opgeruimd Hem te kunnen loven  
voor zijn kostbare geschenken die Hij ons geeft. 

 
Korte stilte 

 
P. Heer, die een nieuw verbond met ons sluit om onze 

misstappen te vergeven, ontferm U over ons. 
 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, die de zonden van allen hebt gedragen en voor ons 

zondaars een voorspraak zijt, ontferm U over ons. 
 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, die de dood van de zondaar niet wilt, maar dat hij zich 

bekeert en leeft, ontferm U over ons. 
 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 

 
Gebed 
 
P. Algoede God, 

opdat wij geen verkeerde wegen gaan, 
hebt gij ons uw Wet gegeven die ten leven leidt. 
Geef ons uw Geest  
om in te zien dat het ware leven  
voortkomt uit het kruis,  
en dat uw Zoon door zijn sterven  
de hele wereld weer heeft opgericht.  
Hij die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Het Woord van de Heer is kostbaar,  

kostbaarder dan goud,  
want het zijn woorden van eeuwig leven.  
En zijn Zoon is voor ons  
Gods kracht en Gods wijsheid,  
Hij schenkt ze ons via de Schriften,  
openen wij daarom nu met de Schriften  
ook ons hart  
om zijn kostbare geschenk te mogen ontvangen. 

 
Eerste lezing 
Uit het eerste boek Exodus 20, 1-17  
 

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.  
'Ik ben de Heer, uw God,  
die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.  
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.  
Gij zult geen godenbeelden maken,  
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, 
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde 
Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen, 
en hun geen goddelijke eer bewijzen;  
want Ik, de Heer, uw God,  
Ik ben voor hen die Mij haten, een jaloerse God,  
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen  
tot het derde en vierde geslacht, 
maar voor hen die mij liefhebben, 
en mijn geboden onderhouden,  
een God die goedheid bewijst  
tot aan het duizendste geslacht. 
Gij zult de naam van de Heer uw God 
niet lichtvaardig gebruiken;  
want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken, 
niet ongestraft. 
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Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.  
Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.  
Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer, uw God. 
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten:  
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,  
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,  
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. 
In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, 
de zee met al wat erin is, gemaakt.  
Maar de zevende dag heeft Hij gerust,  
en zo de sabbat gezegend, en tot een heilige dag gemaakt. 
Eert uw vader en uw moeder.  
Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u 
schenkt. 
Gij zult niet doden.  
Gij zult geen echtbreuk plegen.  
Gij zult niet stelen.  
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. 
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste,  
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, 
op niets wat hem toebehoort'. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm   
Psalm 19, 8.9.10.11 
 
L. De wet van de Heer is volkomen, 

zij sterkt de onzekere geest. 
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,  
onwetenden maken zij wijs.  

 
A. Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
L. Rechtmatig zijn al zijn bevelen,  

bevredigend voor het gemoed. 
Glashelder zijn zijn geboden,  
zij zijn een licht voor het oog. 
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A. Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
L. Het woord van de Heer is eerlijk,  

het blijft in eeuwigheid waar. 
Zijn uitspraken zijn waarachtig, 
rechtvaardig in iedere zaak. 

 
A. Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
L. Gezocht meer dan goud of juwelen, 

welsmakend als honingzeem. 
Uw dienaar neemt ze ter harte, 
hij wordt er rijk voor beloond. 

 
A. Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Christenen van Korinthe 1, 22-25  
 

Broeders en zusters,  
Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.  
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,  
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;  
maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,  
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.  
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen 
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
L. Lof en eer zij U, Heer Jezus. 

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  
dat mijn mond uw lof kan zingen. 

 
A. Lof en eer zij U, Heer Jezus. 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 2, 13-25 
 

Toen het paasfeest der Joden nabij was  
ging Jezus op naar Jeruzalem.  
In de tempel trof Hij de verkopers aan  
van runderen, schapen en duiven  
en ook de geldwisselaars die daar zaten.  
Hij maakte van touwen een gesel,  
dreef ze allemaal uit de tempel,  
ook de schapen en de runderen;  
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels  
en Hij wierp die omver.  
En tot de duivenhandelaars zei Hij:  
'Weg met dit alles!  
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!'.  
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:  
De ijver voor uw huis zal mij verteren.  
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:  
'Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen 
moogt?'. Waarop Jezus hun antwoordde:  
'Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen 
herrijzen'. Maar de Joden merkten op:  
'Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;  
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?'.  
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.  
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden 
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,  
en zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus 
gesproken had. 
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,  
begonnen er velen in zijn naam te geloven  
bij het zien van de tekenen die Hij deed.  
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen  
omdat Hij allen kende.  
Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig 
dat iemand Hem over de mens inlichtte. 
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 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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.  Keren wij ons hart tot God en bidden wij: 
 
L. Dat Gods geboden gegrift mogen staan 

in de harten van alle mensen,  
opdat deze aarde een heilige plaats van liefde 
en respect voor God en de naaste mag worden.  
Laat ons bidden... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Voor allen die Gods geboden overtreden hebben:  
dat zij uit de strikken van het kwaad bevrijd mogen worden  
en de weg naar Gods vergeving en lief de mogen vinden. 
Laat ons bidden... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor heel de Kerk, voor haar herders en gelovigen: 

dat wij allen Christus,  
de ware tempel in wie wij God ontmoeten, 
meer en meer mogen liefhebben en navolgen. 
Laat ons bidden… 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor allen die lijden onder ziekte, armoede en onrecht: 

dat wij door daden van naastenliefde, 
hulp mogen brengen aan onze broeders en zusters in nood. 
Laat ons bidden… 

 
A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Behalve onze financiële steun voor de vastenactie, 

willen wij ook bidden voor mensen in ontwikkelingslanden 
om een betere toekomst door middel van goede opleidingen. 
Laat ons bidden… 

 
A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God, 

omdat U altijd met ons begaan bent, durven wij vragen, 
hoor genadig naar de gebeden  
die wij hebben uitgesproken  
en naar hetgeen er leeft in ons hart. Wij dragen het aan U op.  
Door Christus onze Heer.  
 

A. Amen. 
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
P. Heer, open onze harten;  

dat wij de taal van uw tekenen verstaan.  
Leer ons begrijpen dat Gij het zijt die met ons gaat  
uit het land der verdrukking naar een leven in de vrijheid.  
Door Christus onze Heer. 

 
Eucharistisch gebed (VI) 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. 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  
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door Christus onze Heer.  
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde  
jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: 
dit is een tijd van meer toeleg op het bidden,  
van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste,  
een tijd van grotere trouw  
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.  
Zo groeien wij tot de volheid der genade  
die Gij uw kinderen hebt toegezegd.  
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  
met allen die staan voor uw troon,  
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 

 
A. 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. 
 
P. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons, 

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus,  
de Zoon van uw genade, die Gij hebt voortgebracht  
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen  
die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen  
die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag  
en de vrede zelf te zijn.  

 
 Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 

danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 

 
 Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed  
van Jezus Christus, onze Heer. 

 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen, Hij zegende U, Hij brak het  
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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. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende Verbond,  
dat 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.  
 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 

de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en een naam 
gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand - en 
tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en 
door dit brood dat wordt gedeeld. 

 
 Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 

gaat - en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker 
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 
breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier 
in ons midden. 

 
 Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 

liefde en geloof, tezamen met uw dienaar onze Paus 
Franciscus, met onze bisschop Johannes  
en met alle bisschoppen. 

 
Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
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met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

 
 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. 

 
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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
 
L. Zusters en broeders, 

tussen alle richtlijnen die de Heer ons meegeeft,  
om de Hemel op aarde te helpen ontstaan,  
zit ook zijn verlangen naar vrede  
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tussen ons, zijn kinderen.  
Bidden wij daarvoor om zijn hulp:  

 
A. Heer van Liefde en Vrede,  

help ons met het opgeruimd houden  
van ons hart en ons humeur,  
zodat wij elkaar opgewekt en open  
tegemoet kunnen treden,  
zodat wij,  
naar uw wens,  
de vrede onder elkaar kunnen bewaren,  
zodat wij leven naar uw hart.  
Amen. 

 
P. 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. 

 
P. De vrede des Hem zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, onze God,  
wij danken U voor uw geestelijk voedsel dat wij uit uw hand 
ontvingen.  
Laat niet toe dat wij die tot uw kinderen zijn herboren,  
vergeefs van uw spijs hebben geproefd.  
Wek in ons het geloof en de werken,  
opdat de gave van de Geest  
die Gij in ons hart hebt gestort,  
niet zonder vrucht zou zijn.  
Door Christus onze Heer. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 
P. De heer zij met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P. Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
A. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede 
 
A. Wij danken God.  
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De week van zaterdag 6 maart t/m vrijdag 12 maart 2021   
 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag       10.00 uur:Eucharistieviering.  (Pater Diego Pildain) 
Donderdag  09.00 uur:Eucharistieviering.  (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag       10.00 uur:Woord- en Communieviering (Ps. Ans Dekker)    
 
   
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie; Voor Walter Botman;  
       Voor levende en overleden familie van Sambeek –  
      Peeperkorn; Voor Pastoor Derk de Vries; Voor   
      Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – van der  
      Vosse; Voor Pastoor Johannes Agterof; 
      Voor Cees Daane en familie; 
      Voor Jacques en Karin Wenders; 
      Voor Hannie Woudenberg. 
 
Donderdag 09.00 uur: 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Henk Trouwen, Marga van der Burg-Chevalier 
 
 
 
AGENDA: 
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geldig van 24 februari tot 31 maart 2021 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
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