
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 119-II Een smekeling, zo kom ik tot uw troon 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 63-II God, mijn God, naar U blijf ik zoeken  

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Deuteronomium 18,15-20 
 
Mozes sprak tot het volk en zei: “Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God 
een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt 
dat immers bij de Horeb op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God 
gevraagd. Toen hebt gij gezegd: Laat mij de stem van de Heer mijn God niet 
meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik. De Heer heeft mij 
toen gezegd: Zij hebben gelijk. Ik zal uit hun broeders een profeet doen 
opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal 
hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft aan 
de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik zelf rekenschap vragen. Is er 
een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem 
opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet 
hij sterven, die profeet.”      Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 95 
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2e Lezing: Korintiërs 7,32-35 
 
Broeders en zusters, ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie niet 
getrouwd is heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. 
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, 
en zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die geen man meer heeft en het 
ongehuwde meisje hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn 
naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse 
dingen en zij wil haar man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw 
vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en om 
een onverdeelde toewijding aan de Heer. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Marcus 1,21-28 
 
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de 
eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De 
mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij 
onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag 
bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van 
een onreine geest en luid begon te schreeuwen: “Jezus van Nazaret, wat hebt 
Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik 
weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.” Jezus voegde hem toe: “Zwijg stil en ga uit 
hem weg.” De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide 
schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar 
vroegen: “Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel 
aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.” Snel verspreidde zijn faam 
zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Verkondiging 

Credo: GvL nr. 812  (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbede 



Collecte 

Verwijzing naar de Eucharistie 
 
Vredesgebed 
 
V: Dierbare mede parochianen, in zijn afscheidsrede heeft Jezus beloofd 

aan ons zijn vrede te geven, niet een vrede zoals de wereld die geeft. 
De vrede die Jezus geeft is gegrond op het woord van God dat wij 
gevierd hebben. De vrede van Jezus schenkt bemoediging en laat ons 
aandacht hebben voor elkaar en voor onze medemensen in nood. 
Wensen wij in die geest elkaar de vrede van Christus toe. 

 
Heilige Communie 
Hierna gaat de voorganger naar het tabernakel, neemt de ciborie, plaatst deze 
op het altaar. Vervolgens leidt de voorganger het gebed des Heren in, met de 
volgende bewoordingen:  
 
V: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 

gegeven heeft: 
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. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  

 
Daarna neemt de voorganger de hostie, houdt haar boven de ciborie en zegt: 
 
V: Zalig zij die genodigd zijn tot deelname aan de H. Communie.  
              Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik  zal 
 gezond  worden.  
 
 



Communieuitreiking 

Communielied: GvL nr. 619 Hoort hoe God met mensen omgaat 

Communiegebed 

V: Gij enige God, die vrede en gerechtigheid wilt voor allen: houd ons 
bijeen, zo bidden wij U, zodat wij, gesterkt door uw gave, het brood uit 
de hemel, een wereld opbouwen waarin vrede ieders deel wordt 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die in uw barmhartigheid en liefde machtigen van hun troon haalt 

en de geringen verheft: Uw zorg gaat uit naar de kleinen, zij komt in 
hen aan het licht. Doe ons delen in die zorg tot lof en eer van Uw 
naam. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die ons oproept uw woord van vrede te verstaan en tastbaar te 

maken in onze wereld. Hij hebt ons laten zien wat vrede doet in het 
leven van Jezus, uw Zoon. Hij overwon alle haat en tweedracht door 
zijn goede woorden en door een leven waarin grenzen wegvallen en 
scheidsmuren worden omgehaald. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij hebt in Jezus, de Verrezene, uw kerk vrede gegeven en haar 

gezonden om vergeving te verkondigen. Zijn boodschap is verzoening, 
gerechtigheid en zorg om elkaar. Doe ons leven vanuit zijn woord, een 
genade voor deze wereld. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die zelf de vrede zijt en ons in eendracht hier samenbrengt, maak 

ons tot kinderen van de vrede door Jezus, de Vredevorst, die met u en 
de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid 

A: Amen. 
 
Mededelingen 

Zegenbede (allen gaan staan) 

Slotlied: GvL nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 


