EUCHARISTIEVIERING

24 januari 2021
OPENINGSLIED: Aanbidt en dankt
Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede geest.
BEGROETING
SCHULDBELIJDENIS
Pastor:

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God, om deze eucharistieviering
goed te kunnen vieren.

Allen:

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte, in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle
engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te
bidden tot de Heer, onze God.

Pastor:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen:

Amen.
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Cantor:

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

GLORIALIED: Eer aan God
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie! Hemelse koning,
God over allen, Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God, die wegdraagt
de zonden van heel onze wereld:
Geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd. Amen, amen, amen!
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Jona 3, 1 – 5. 10
Uit de Profeet Jona
Het woord des Heren werd gericht tot Jona. “Begeef u op weg naar
Ninivé, de grote stad, en verkondig haar de boodschap, die Ik u zal
ingeven.” En Jona begaf zich op weg naar Ninivé, zoals de Heer
hem bevolen had. Ninivé 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 Ninivé zal
vergaan!” De mensen van Ninivé geloofden het woord van God; en
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.
Woord van de Heer. ‒ Wij danken God.
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ANTWOORDPSALM: Psalm 25
Lector:

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

Allen:

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Lector:

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

Allen:

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Lector:

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

Allen:

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

TWEEDE LEZING: 1 Korinte 7. 29 - 31
Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die
een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als
weenden zij 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.
Woord van de Heer. ‒ Wij danken God.
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ALLELUIA
Alleluia.
Het Rijk Gods is nabij,
gelooft in de Blijde Boodschap.
Alleluia.
EVANGELIE: Marcus 1, 14 - 20
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus
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. 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.” 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 broeder 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.
Woord van de Heer. ‒ Wij danken God.
ACCLAMATIE
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
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LIED
Heer, hoor mijn gebed, als ik roep, antwoord mij.
Heer, hoor mijn gebed, kom en luister naar mij.
VOORBEDE + MISINTENTIES
LIED
Heer, hoor mijn gebed, als ik roep, antwoord mij.
Heer, hoor mijn gebed, kom en luister naar mij.
LIED: Jezus die langs het water liep
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
EUCHARISTISCH GEBED
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HEILIG
Allen:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

ONZE VADER
LAM GODS
VREDESWENS
COMMUNIE
COMMUNIELIED: Kom en volg Mij
Kom en volg Mij op de weg
gehoorzaam aan de schriften
die zijn vervuld in wat Ik zeg:
zij zullen u verlichten.
Kom en volg Mij op de weg
waarvan het eind verhuld is
maar wie volbrengt wat Ik hem zeg
draagt de vervulling in zich.
Vraag niet of hij wel veilig is
maar durf Mij te geloven:
Ik ben voor u in duisternis
het schijnsel voor uw ogen.
Ik geef u niet de overvloed
waarvan de mensen dromen
maar kracht die overwinnen
doet wat ons wil overkomen.
Kom en volg Mij op de weg
die mensen zal verbinden
de zwakken in hun rechten zet
en zicht geeft aan verblinden.
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Kom en volg Mij op de weg
en doe uw broeder leven
ontvang wat u tot vrede strekt
als zegen van Godswege.
Wegbrengen herinneringskruisje van Cor Komen
Ave Maria
gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris
tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.

Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de
vrouwen, en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van
God, bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze
dood. Amen.

SLOTGEBED
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
Pastor:

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.

Cantor:

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
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SLOTLIED: Hoe zouden wij geloven, Heer
Hoe zouden wij geloven, Heer,
als Gij niet wordt gehoord
bij monde van verkondigers
van uw verlossend woord?
Hoe zouden zij verkondigen,
als niet uw Zoon hen zond,
als niet de Geest bekrachtigde,
de woorden uit hun mond?
Wij hebben door uw predikers
vernomen van uw Naam,
die ons met hoop en goede moed
het leven door moet gaan.
Wij danken Hem die heeft geplant,
de Heer die wasdom schenkt
en ons, verstrooid, alom verdeeld
eens weer tezamen brengt.

St. Ursulaparochie
Sacramentskerk
Delft
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