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Kruisteken en groet
♫ Openingslied:

Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt,
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.
Woord van welkom
♫ Gebed om ontferming
P.:

Voor de keren dat ons leven beproefd wordt
en wij niet luisterden naar Gods stem,
willen wij de Heer om ontferming bidden.
Hij is de God die ons doet leven.
Heer, in deze Veertigdagentijd daagt uw Woord
ons uit, om te werken aan de relatie met de ander,
de relatie met U en met onszelf.
Voor de wirwar die wijzelf veroorzaken, vragen wij U:

Zang:
Tegenzang:

Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.

P.:

Christus, uw weg willen wij volgen,
ook als wij worden beproefd door chaos en ellende.
Voor onze tekortkomingen op deze weg naar
naar vrede en gerechtigheid vragen wij U:
Zang:
Christus, ontferm U.
Tegenzang: Christus, ontferm U.
P.:

Heer, vaak maken we in ons leven verkeerde keuzes
en hebben wij het te druk met alles en nog wat.
Voor de keren dat wij afsloten voor een ommekeer
in ons leven, vragen wij U:
Zang:
Heer, ontferm U.
Tegenzang: Heer, ontferm U.
P.:

Moge de Heer Zich over ons ontfermen
en ons geleiden op de weg naar zijn Koninkrijk,
opdat wij leven vinden in volheid. Amen.
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Gebed
VIERING 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, 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 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.
Acclamatie: Wij danken God.
♫ Antwoordpsalm: psalm 25
Refrein:

De wegen van God

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Refrein

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

Refrein

De Heer is God en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Refrein

♫ Looft de Heer! Niet van brood alleen.
Voorzang:
Tegenzang:

Voorzang:

Tegenzang:

Looft de Heer, looft de Heer,
alle gij volken looft de Heer.
Looft de Heer, looft de Heer,
alle gij volken looft de Heer.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond
van God voortkomt.
Looft de Heer, looft de Heer,
alle gij volken looft de Heer.
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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 Jezus naar Galilea en
verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert
u en gelooft in de Blijde Boodschap'.
Blijde Boodschap van de Heer.
♫ Acclamatie:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede met als acclamatie:

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

Aankondiging van de collecte
(Mogen wij u wijzen op de mogelijkheid van een digitale collecte voor onze parochie Heilige
Thomas? De collecte kan overgemaakt worden op NL76 INGB 0004 4009 97 t.n.v. de parochie H.
Thomas. Tijdens de kerkopenstellingen kunt u ook een bedrag deponeren in een hiervoor
bestemde bus/doos. Hartelijk dank voor alle giften die al ontvangen zijn.)
VIERING VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Orgelspel
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P.:
Allen:
P.:
Allen:
P.:
Allen:

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.

P.:

God, onze Vader, wij danken U
voor alles wat U ons, mensen, geeft:
het werk van uw handen die chaos herschept tot leven,
het Verbond dat U met ons, mensen, gesloten heeft;
en wij danken U omwille van Zoon
die voor ons heil naar de wereld is gekomen.
Veertig dagen heeft Hij gevast en heeft Hij daardoor
de verleidingen van deze wereld kunnen doorstaan.
De woestenij van de dood overwon Hij
en Hij leerde ons het kwaad te overwinnen
om zo met Hem op het Paasfeest op te staan.
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Daarom met alle engelen en heiligen loven
ook wij op aarde uw grote heerlijkheid
en zingen U toe vol vreugde.
Allen:

P.:

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.
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 redt, de hand die Gij aan 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.
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 hem 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.
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 de Geest verwijderen wat scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze Paus en Johannes,
onze Bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk.
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Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van
uw vrede.
Gij hebt ons 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 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
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.
Vredewens
♫ Breken van het brood:

Lam Gods

Communie
Orgelspel
♫ Lied:

God roept de mens op weg te gaan.

God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs’.
Het volk van God was veertig jaar
- een mensenleven lang op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.
De mens leeft niet van brood alleen’,
zo hebben wij geleerd,
en ‘niet beproeven zult gij Hem
die het heelal beheert’.
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‘Vereren moet gij slechts de Naam
des Heren: Hij die is’
de wolk die voor u uit zal gaan,
licht in de duisternis.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.
Gezegend zijt Gij, Eeuwige,
die ons het leven geeft:
Stem die al voor de eerste mens
belofte bent geweest.
Dankgebed
Mededelingen
Zegen en wegzending
♫ Slotlied:

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
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