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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied   HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT 

 
3. Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis.  

 
6. Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij Mozes riep bij naam 
die zijn volk de weg moest wijzen 
naar het land van Kanaän. 
 

12. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 

 
13. Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
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Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Wie zich terugtrekt uit het dagelijkse leven  

en zich openstelt voor de stilte, kan heel wat tegenkomen.  
Het zijn herinneringen, momenten waarop je geraakt bent, 
wellicht ook ervaringen die je liever niet had gehad.  
Jezus is Mens zoals wij:  
Hij doorleeft de verzoekingen om ons te sterken,  
om ons voor te gaan, om ons richting te geven.  
Van beproevingen leer je wanneer je ze aankijkt,  
wanneer je er voor bidt,  
wanneer je je hart openhoudt voor Gods bijstand en liefde.  
De weg door de woestijn is een kans om gezuiverd te worden. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Laten wij aan het begin van deze veertigdagentijd stil staan  

bij onze tekortkomingen tegenover God en elkaar.  
 
P. Vragen wij om vergeving  

waar we tekortschoten in onze opdracht  
ons leven met anderen te delen zoals Jezus deed:  
mild, begrijpend en verdraagzaam.  

 Heer, ontferm U over ons.  
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P. Vragen wij om vergeving  

als wij onbegrip lieten groeien  
 tussen onszelf en degenen met wie wij samenleven,  

als we niet in gesprek bleven met degenen  
die anders denken en doen.  

 Christus, ontferm U over ons.  
 

 

 
 
P. Vragen wij om vergeving  
 voor het tekort van onze wereld, waarvan wij deel zijn:  

voor de schade aan de natuur, de armoede, de onderdrukking 
en het geweld waaronder mensen moeten leven.  

 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 
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Almachtige God, leer ons in deze veertigdagentijd  
met meer toewijding het evangelie te beleven,  
en beter te begrijpen dat wij niet leven van brood alleen,  
maar van elk woord dat Gij ook spreekt in deze tijd.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
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. We worden in het leven niet helemaal alleen gelaten.  

Op onze tocht mogen we vertrouwen op mensen  
om ons heen, maar ook op de heilige Geest.  
Laten we luisteren naar de woorden uit de schrift,  
ter inspiratie en bemoediging op de weg die we gaan. 

 
Eerste lezing 
Uit het boek Genesis 2,7-9;3,1-7 
 

In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof,  
van de aarde genomen,  
en Hij blies hem de levensadem in de neus;  
zo werd de mens een levend wezen. 
Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden,  
ergens in het Oosten, en daarin plaatste Hij de mens  
die Hij geboetseerd had. 
God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, 
aanlokkelijk om te zien, en heerlijk om van te eten;  
daarbij was ook de boom van het leven, midden in de tuin,  
en de boom van de kennis van goed en kwaad. 
Van alle dieren, die God de Heer gemaakt had,  
was er geen zo sluw als de slang. 
Ze zei tot de vrouw: 
'Heeft God werkelijk gezegd  
dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?'  
De vrouw zei tot de slang: 
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'Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen  
in de tuin. God heeft alleen gezegd: 
'Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat 
moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken;  
anders zult ge sterven.' 
Maar de slang zei tot de vrouw: 
'Gij zult helemaal niet sterven. God weet  
dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom  
en dat ge dan gelijk zult worden aan God  
door de kennis van goed en kwaad.' 
Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom  
en dat hij een lust was voor het oog  
en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. 
Zij plukte dus een vrucht en zij at er van;  
zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond  
en ook hij at ervan. 
Nu gingen hun beiden de ogen open  
en zij ontdekten dat zij naakt waren. 
Daarom hechtten ze vijgenbladen aaneen  
en maakten daar lendenschorten van.  

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm  PSALM 103 II 
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Tweede lezing  
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Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Rome (5, 12.17-19) 
 

Broeders en zusters, 
door één mens is de zonde in de wereld gekomen  
en met de zonde de dood; 
en zo is de dood over alle mensen gekomen,  
aangezien allen gezondigd hebben. 
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen,  
als gevolg van de val van die mens. 
Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade  
en de gave der gerechtigheid ontvangen,  
leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus.  
Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen,  
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. 
En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens  
allen zondaars werden, 
zo zullen door de gehoorzaamheid van Een  
allen worden gerechtvaardigd. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Alleluia  NIET VAN BROOD ALLEEN 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 4,1-11 
 

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd 
om door de duivel op de proef gesteld te worden. 
Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast,  
kreeg Hij honger. 
Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: 
'Als Gij de Zoon van God zijt,  
beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.' 
Hij gaf ten antwoord: 'Er staat geschreven:  
Niet van brood alleen leeft de mens,  
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.' 
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, 
plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort  
en sprak tot Hem: 
'Als Gij de Zoon van God zijt,  
werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: 
Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven,  
dat zij U op de handen nemen,  
opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen'. 
Jezus zei tot hem: 'Er staat ook geschreven:  
Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen'. 
Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, 
vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld  
toonde in hun heerlijkheid. 
En hij zei: 'Dat alles zal ik U geven,  
als Gij in aanbidding voor mij neervalt'. 
Toen zei Jezus hem: 'Weg satan; er staat geschreven:  
De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen'. 
Nu liet de duivel Hem met rust  
en er kwamen engelen om Hem te dienen. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  BEHOED MIJ, O GOD 
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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. God, ook als wij beproefd worden, draagt U ons op handen.  
 Wij komen tot U en leggen voor U neer wat ons ter harte gaat.  
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L. Voor allen die tegenslagen en ontberingen moeten verduren, 

omdat ze trouw willen blijven aan hun levensroeping: 
dat zij hulp krijgen van begrijpende mensen  
en kracht vinden bij God;  
laat ons bidden...  

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

L. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen,  
 die bloot staan aan grote en kleine verleidingen:  
 dat zij zich verre houden van  

alleen bevredigen van eigen behoeften,  
dat zij steeds rekening houden met hun medemensen; 
laat ons bidden...  

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

L. Voor alle mensen die leiding mogen geven:  
dat zij geen macht, eer en aanzien opeisen,  
maar dar zij altijd leiding geven in dienstbaarheid aan anderen;  
laat ons bidden...  

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

L. De Vastenactie dit jaar staat in het teken van migranten  
“Weg naar beter leven”. 
Goede God, we willen bidden voor migranten op de vlucht  
voor armoede, oorlog, discriminatie en werkloosheid:  
dat zij een menswaardig bestaan vinden,  
en dat er altijd mensen zijn die blijven strijden voor gelijkheid  
en een menswaardig bestaan voor deze migranten;  
laat ons bidden...  

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

L. Voor onszelf en heel onze geloofsgemeenschap:  
dat wij bewust en overtuigd de veertigdagentijd in mogen gaan,  

 ons bewust van ons leven en handelen;  
laat ons bidden...  

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
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P. Goede God, in het vertrouwen dat Gij door het leven  
 en de duisternis heen met ons mee gaat, vragen wij U:  
 hoor onze gebeden en ga verder met ons mee op de weg.  
 Dat vragen wij U die leeft in eeuwigheid.  
A. Amen.  

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  GA MET ONS MEE OP ONZE WEGEN 
 

 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister, 

wek in ons hoop voor elke dag, 
maak u niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 

 
4, Schenk ons het brood om van te leven, 

toon ons de mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
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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 
 

Heer, wek in ons hart de juiste gezindheid 
voor het opdragen van deze gaven,  
waarmee wij het begin vieren  
van onze voorbereiding op het paasmysterie.  
Door Christus, onze Heer. Amen.  
 

Eucharistisch gebed (VIII) 
      (Allen gaan staan) 

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. 
 

Prefatie van de eerste zondag van de veertigdagentijd 
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, 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 met de woorden: 
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P. 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,  
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hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.  
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood,  
opdat wij ons tot U bekeren en elkaar 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. 
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.  
 

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, 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 aan 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 uw dienaar Franciscus, onze paus,  
met onze bisschop Johannes,  
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. 

 
 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. 

 
 Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

(melodie: N. Rimsky Korsakov) 
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. 
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 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. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
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. 

A. Amen 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel 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 

slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 

 Ter overweging 

  

Het leven is niet meer zoals in het paradijs.  

 Door de zonde is de dood en het lijden in de  
 wereld en over alle mensen gekomen. We leven  
 daardoor in een soort permanente woestijn  
 met verleidingen. De zonde is een soort  
 geestelijke verontreiniging, waardoor we  
 allen lijden, maar waaraan we helaas ook  
 allen bijdragen. Ons grootste gebrek is  
 dat we onze fouten niet erkennen, maar denken  

 gelijk te zijn aan God. Menen dat we ons los  
 kunnen maken van God, betekent dat we Hem  

 op de proef stellen. En dat is precies  
 wat de duivel van ons wil.  
 Verlossing betekent echter: geloven in een  
 God die ook tegen de gekwetste mens met  
 zijn fouten zegt:  
 'Jij bent mijn zoon, dochter, geliefd kind.'  
 Geloven is niet meegaan met de duivel,  

 maar blijven vertrouwen op God, die ons niet  
 laat vallen, ook niet in de woestijn.  
 Zijn diepste wens is immers dat wij leven. 

De keuze is aan ons. 
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Communielied  LORD I STRETCH MY HANDS TO YOU 
 
 Lord, I stretch my hands to You,  

no other help I know,  
If You should leave me all alone,  
where, then, shall I go? Oh, Lord. 

 Oh Lord, I give my soul to You,  
 I seek your care and love,  
 no other blessings do I need  

but those from You above. 
 Lord, I ask You: give me faith,  
 and help me understand.  
 And Lord when I this life shall leave,  

just hold me in your hand. 
 

Heer, ik strek mijn handen naar U uit,  
ik ken geen andere hulp,  
als U mij helemaal alleen laat,  
waarheen zal ik dan gaan, o Heer. 
O Heer, ik geef mijn ziel aan U,  
ik zoek uw zorg en liefde,  
geen andere zegeningen heb ik nodig  
dan die van U hierboven. 
Heer, ik vraag U mij geloof te geven  
en mij te helpen begrijpen.  
En Heer, wanneer ik dit leven zal verlaten,  
houd mij dan gewoon in uw hand. 

 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, U hebt uw volk in de woestijn geleid  
om het te louteren in de beproeving. 
U hebt het gevoed met brood uit de hemel. 
Bevestig ook ons in trouw aan U,  
schenk ons nieuwe levenskracht, wees voor ons de bron  
en voer ons binnen in het paasmysterie van Jezus Christus, 
onze Heer. Amen.  
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

P. Op het einde van deze viering gaan wij weer  
ieder onze eigen weg.  
Op weg deze week in, op weg verder de veertigdagentijd in, 
samen met Jezus de woestijn in.  

 Daarbij mogen we ons gesterkt weten door de zegen van God. 
Een zegen die oproept om van deze tijd een tijd te maken 
waarin we ons bepaalde zaken kunnen ontzeggen,  
ruimte kunnen maken voor stilte en gebed  
en bovendien meer aandacht kunnen schenken  
aan de mensen om ons heen.  

 
 Daartoe zegene ons de barmhartige God:  
 de Levende zegene ons,  
 de Levende doe zijn aangezicht over ons lichten  

en zij ons genadig,  
 de Levende verheffe zijn aangezicht over ons  

en geve ons vrede,  
 God die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  GOD ROEPT DE MENS OP WEG TE GAAN 

 

 
3. ‘De mens leeft niet van brood alleen’ 

zo hebben zij geleerd 
en niet beproeven zult gij Hem 
die het heelal beheert’. 

 
4. Vereren moet gij slechts de Naam 

des Heren: Hij die is 
de wolk die voor u uit zal gaan, 
licht in de duisternis. 

 

 

 



 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 26 FEBRUARI T/M ZONDAG 5 MAART 
 
VIERINGEN 
Zondag 26-2 10.00 uur:   Eucharistieviering   
   (Ps. Rob Verhaegh)    
Donderdag 2-3 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 3-3 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 5-3 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Esko Kissboat)    
         
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor Wim Lageweg en Gre Lageweg-de Wit 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt 
Voor familie en vrienden  
Voor Tiny Westerveld 
Voor Loes Barnhoorn – Nolet 
Voor Ria Kuhlmann – Schelvis 
 

Donderdag 09:00 uur 
 Voor Tiny Westerveld 
 
Vrijdag 09:00 uur 
 Om zegen over onze parochies 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN 
Elisabeth van Galen; 
Johannes Jacobus Adrianus van Heusden;  
Johanna Maria Straathof – van der Elst; 
Antoinette Konijn – Halekor; 
Lucile Tesselaar-van Thiel; 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

 

 
                               (geldig t/m 1 maart) 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


