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Opening van de viering
Lied I belong to you
Feeling kind of lonely, feeling kind of sad
Waiting for an answer from above
Feeling kind of weary, feeling kind of strange
I know that I can’t live without Your love.
refr: Then I realize You gave it all to me. I was wrong I did not see.
I belong to You, I belong to You, safely in Your hands.
Lord where is Your presence, Lord where is Your strength.
Don’t You send Your help, when I’m confused.
Problems all around me, things not going my way.
Please help me, Lord to only trust in You.
vertaling:
Een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van verdriet,
wachtend op een antwoord van boven,
een gevoel van vermoeidheid, een gevoel van vreemdheid,
ik weet dat ik niet kan leven zonder uw liefde,
refr: Dan realiseer ik me, u gaf het allemaal aan mij,
ik was fout, ik heb het niet gezien.
Ik behoor tot u, veilig in uw handen.
Heer waar is uw aanwezigheid, Heer waar is uw kracht,
Waarom stuurt u geen hulp, als ik in de war ben?
Overal problemen, dingen gaan niet op mijn manier,
help me Heer om alleen te vertrouwen op u.
refr.
Woord van welkom
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Gebed om vergeving

Lied om vergeving Kyrie eleison

Gebed

Lied Gloria

Viering van het woord
Eerste lezing Jona 3,1-5.10
Het woord des Heren werd gericht tot Jona: ‘Begeef u op weg naar
Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal
ingeven.’ En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem
bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie
dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een
dagreis ver en hij preekte als volgt: ‘Nog veertig dagen en Ninive
zal vergaan!’
De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een
vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.
En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag
bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.
Zo spreekt de Heer

A: Wij danken God

Lied Inspiratie
Hoe komt een idee ooit tot stand, kan zo'n gedachte ontstaan.
Waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht toch vandaan.
Dat komt door ons zin voor zin, gaven wij die woorden in,
die fluisterden wij toe.
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Hoe kreeg jij ooit een idee, vroeg jij dat nooit eens af.
Het was de stem van een van ons, die jouw het inzicht gaf.
De stem van iemand als wij, onzichtbaar aan de zij,
zo luisterde jij toe.
Je noemde het inspiratie, adem van de geest.
Inspiratie maar wij zijn `t steeds geweest.
Zo krijgt het kind een idee, zo vindt de man wat hij zoekt.
Zo wordt de sterveling een held, zo wordt vooruitgang geboekt.
Dat komt door iemand van hier,
de mens bereikt op die manier het hogere niveau.
We noemen het inspiratie, adem van de geest.
Inspiratie, maar wij zijn het, wij zijn het steeds geweest.
Noem het inspiratie, zo noemt men het meest.
En dat is het ook, de ingeblazen adem, van de geest.

Tweede lezing Korintiërs 7,29-31
Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die
een vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet; zij die zich verheugen
als waren zij niet verheugd; zij die kopen als werden zij geen
eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan moeten er niet in
opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.
Zo spreekt de Heer

A: Wij danken God

Alleluia

Evangelie Marcus 1,14-20
Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en
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gelooft in de Blijde Boodschap.’ Toen Jezus eens langs het meer
van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren
namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal maken
dat gij vissers van mensen wordt.’ Terstond lieten zij hun netten in
de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de
zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de
boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en
volgden Hem.
Zo spreekt de Heer

A: Wij danken God

Acclamatie Bless the Lord, my soul
Bless the Lord, my soul
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life

Prijs de Heer, mijn ziel,
en prijs zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Overweging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus
Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de
Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en dóór wie
alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de
heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd
voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen, levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest,
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die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de
Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en
verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de
ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel
tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de
doden en het leven van het komend rijk. Amen.
Voorbede

Intenties

Lied
O Lord hear my prayer, O Lord Hear my prayer:
When I call, answer me.
O Lord hear my prayer, O Lord hear my prayer:
come and listen to me.

Viering van de tafel
Muzikaal intermezzo

Aanbrengen van de gaven
V: 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
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Eucharistisch gebed
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij danken U, God, onze vader, voor het geschenk van het leven.
Nooit laat Gij ons alleen, wij staan U dag en nacht voor ogen.
Eertijds hebt Gij Israël, uw volk, door de onmetelijke woestijn geleid.
Vandaag zijt Gij uw kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest.
Uw Zoon maakt wegen voor ons open en uit dit aardse leven mogen
wij uw land van eindeloze vreugde binnengaan. Daarom heffen wij
met alle engelen en heiligen een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge.
Gezegend is hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij
met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw
liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar
Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij
het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de
gaven van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij zei:
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Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem 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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is
door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is
Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit
offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en
zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader,
geopend en begaanbaar zij.
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde,
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof,
vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met
heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze
bisschop en paus Franciscus. Erbarm U, Vader, over onze broeders
en zusters, die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan Gij allen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria,
de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al
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de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U
prijzen door Jezus 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 toe in eeuwigheid. Amen
Onze Vader
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.
Verlos ons, Heer…...
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Vredesgebed en vredeswens

Vredeslied Geloof, hoop en liefde
refr: Laat mij mijn hart
mijn leven in jouw handen leggen
en durf dan samen met mij
ik geloof in hoop en liefde zeggen
Vol van vertrouwen
nieuwe morgen, nieuwe dag
loop ik de toekomst tegemoet
en dan zing ik: vrede, vrede.

refr
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Vol van de vrede
hopen, wachten iedere dag
zoveel mensen op elkaar
en dan zing ik: liefde, liefde.
Uitnodiging tot de communie
V: Zalig zij……
A: Heer ik ben niet waardig…
Lied Make us one
Make us one Lord,
make us one.
Holy Spirit,
make us one.
Let your love grow,
so the world will know:
we are one in you.

Maak ons één Heer
maak ons één
Heilige Geest
maak ons één.
Laat je liefde groeien
zodat de wereld weet
dat we één zijn in jou.

Gebed

Mededelingen

Zegenwens

Lied Pak maar mijn hand
Kijk maar naar de huizen om je heen
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
en zitten nu er geen vleugels aan een vogel
vliegt het toch nooit ergens heen
ook al krijg je nog zo vele kansen en gaat er altijd eentje mis
en doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is.
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refr: Want het een kan niet zonder het ander
pak maar m’n hand, stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar m’n hand, laat mij de weg wijzen
er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen.
Als je weer een wedstrijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn
weet dan dat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn
maar je vind de hulp zo overbodig want je weet het zelf zo goed
toch heb je je naaste mensen nodig die vertellen hoe het moet. refr
Ik reik je m'n hand dus grijp deze kans
want ik bied graag m'n hulp aan jou, aan jou
ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt.
refr
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