
        
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 381 Zingt van de Vader 

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 

Heer ontferm U/Kyrie 

Gloria/Glorialied: GvL nr. 401 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Leviticus 13,1-2.45-46 

De Heer sprak tot Mozes: “Heeft iemand een gezwel, uitslag of een 
vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 
brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren 
lopen en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken 
en roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein;  
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Tussenzang/psalm: 32-II 
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tevens voorstellen 1
e
 H. Communicanten 

 

 



2e Lezing: 1 Korintiërs 10,31-33;11,1 

Broeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet  
doet alles ter ere Gods. Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch 
aan Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk 
ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de 
gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers  
zoals ik het ben van Christus. Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 257 

Evangelie: Marcus 1,40-45 

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel 
en Hem smeekte: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.” Door 
medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak 
tot hem: “Ik wil, word rein.” Terstond verdween de melaatsheid en 
was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem 
met klem: “Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u 
laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes 
heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.” Eenmaal 
vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te 
vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat 
Jezus nietmeer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op 
eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle 
kanten naar Hem toe.    Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Acclamatie: GvL nr. 265 

Voorstellen van de 1e Heilige Communicanten 

Verkondiging 

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

            voorbeden) 

Voorbeden 



Offerande/collecte 

Prefatie II vd. zondagen  nr. 725 blz. 796 

Heilig, heilig/Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806 

Acclamatie: GvL 310e 

Onze Vader/Pater Noster GvL nr. 820 

Vredeswens 

Lam Gods/Agnus Dei 

Communielied: Gij die mijn wezen (Tekst: H. Jongerius – muziek: J. Raas)  

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,  
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond,  
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:  
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.  
 
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,  
mij aan het licht roept in het morgenrood,  
mij hebt gekend, bemind van meet af aan:  
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.  
 
Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,  
Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,  
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:  
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam ?  
 
Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,  
herschep mij in het duister van de nacht:  
dat ik als mens mag leven in uw licht  
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 
 
 
 



Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij 

 

ASWOENSDAG:  

Woensdag 14 februari begint de vastenperiode. ’s Avonds is er een 
gezamenlijke viering om 19.00 uur met aszegening en asoplegging. 
De ochtend viering vervalt. 
 
VERKOOPTAFEL GILDE: 

Achterin de kerk staat de verkooptafel van het AgnesGilde weer 
opgesteld. 

HUISPAASKAARSEN: 

Volgende week zondag kunt u weer Huispaaskaarsen bestellen. 

 


