
       
          

Voor aanvang viering: GvL nr. 431 Door de wereld gaat een woord 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied:  GvL nr. 542 Lied van ontferming

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing:  Genesis 12,1-4a 
 
In die dagen zei de Heer tot Abram: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw 
familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u 
maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal 
zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. 
“Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.” Toen trok Abram 
weg, zoals de Heer hem had opgedragen. 
Woord van de Heer.- Wij danken God. 

 
Tussenzang/psalm: 33 

2e Lezing:  2 Timoteüs 1,8b- 10 
 
Dierbare, draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de 
kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige 
roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije 
besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus 
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Jezus. Nu is zijn genade openbaar geworden door de verschijning 
van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en 
onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie. 
Woord van de Heer.- Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Matteüs 17,1-9 
 
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met 
zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen 
waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat 
begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.  
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem 
onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is 
goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een 
voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Nog had hij niet 
uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de 
wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik 
mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Op het horen 
daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen 
door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen 
aan en zei: “Staat op, en weest niet bang.” Toen zij hun ogen 
opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het 
afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over 
wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is 
opgestaan.” Woord van de Heer. - Wij danken God 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812  (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

 



Offerande/collecte: Attende Domine GvL nr. 844 couplet 2 

Prefatie van de tweede zondag van de veertigdagentijd 

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. Hij heeft zijn eigen dood 
aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn 
heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet en profeten ook 
getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de 
verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U 
op aarde zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch gebed VI nr. 732 blz. 808 
 
Acclamatie: GvL nr. 307 
 
Pater Noster: GvL nr. 820 
 
Vredeswens 
 
Agnes Dei 
 
Communielied: GvL nr. 451 Gij zijt voorbij gegaan 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL nr. 450 Gij zijt in glans verschenen 
 
 



Zoals elk jaar wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering 
gehouden en wel op maandagavond 20 maart. Een Agapèviering is een 
gezamenlijke maaltijd met daarbij aandacht voor bezinning en gebed als 
voorbereiding op Pasen. Ook wordt tijdens deze maaltijd aandacht 
besteed aan het Vastenactieproject. De Agapèviering zal worden 
gehouden in ons parochiecentrum. U bent welkom vanaf 18.00 uur; de 
maaltijd begint om 18.30 uur. Wilt u aan de Agapèviering deelnemen, 
koop dan een maaltijdbon. Deze bonnen zijn vandaag en 19 maart  
verkrijgbaar bij de leden van de Pastorale Werkgroep achter in de kerk. De 
kosten zijn € 3,- per persoon. Iedereen is van harte welkom bij de 
Agapèviering. De leden van de Pastorale Werkgroep nodigen U dan ook 
graag hiervoor uit. 
 

In deze vastentijd gaat onze aandacht uit naar de mensen, die leven in de 
door criminele bendes geterroriseerde wijken van San Salvador. Mensen 
worden daar bedreigd, afgeperst en beroofd. Ook proberen de bendes 
actief leden te werven onder kinderen en jongeren. Jonge mensen hebben 
geen veilige plaatsen waar ze zichzelf onbezorgd en positief kunnen 
ontwikkelen. Voor hen is een jeugdcentrum uiterst belangrijk. In 
jeugdcentra kan men de kinderen in een veilige omgeving leren hoe ze aan 
een goede toekomst kunnen werken. Om voor de kinderen jeugdcentra te 
kunnen oprichten en in stand te kunnen houden vraagt men onze 
financiële hulp. Laten we helpen de kinderen in San Salvador een goede 
toekomst te bieden. Stort dan ook straks uw financiële bijdrage in het 
offerblok achter in de kerk. 
 
Na afloop kunt u achterin de kerk huispaaskaarsen bestellen. Ook staat de 
verkooptafel van het AgnesGilde weer opgesteld. 
 

Dit jaar zijn er twee Willibrord kampen: Een weekendkamp voor jongeren 
van 13 t/m 16 jaar en het zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.  
Achterop de tafels vindt je van beide kampen informatie en 
inschrijfformulieren. Ook op de website RKDENHAAG.NL is deze informatie 
te vinden. 


