
        

Voor aanvang viering: GvL nr. 615 Het lied van de oproep ten leven 
                                                        couplet: 1, 4 en 5 
    
Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 619 Hoort hoe God met mensen omgaat 
                                               couplet 1, 4, 12 en 13 
 
Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U/Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e 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, met 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 
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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.”  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 25-I 

2e Lezing: 1 Petrus 3,18-22 

Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de 
zonden – de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – om ons tot 
God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt 
naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de 
kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,  
weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid 
geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan 
acht personen behouden te midden van het water. Dit was een 
voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.  
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid  
maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de 
opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods 
rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem 
onderworpen zijn. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

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 Gods Blijde 
Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;  
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”  
Woord van de Heer. – Wij danken God.  



Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis/Credo (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte 

Offertorium GvL nr. 844-1 Attende Domine 

Prefatie van de zondag 

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. Veertig dagen heeft Hij 
gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd. Alle 
listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons geleerd de macht 
van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een zuiver 
hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan. 
Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang 
er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig/Sanctus 

Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812 

Acclamatie: GvL nr. 303 

Onze Vader/Pater Noster 

Vredeswens 

Lam Gods/Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 526 Het lied van doop en bekoring             

    (couplet 1 t/m 4, 9 en 10) 



Slotgebed (allen gaan staan) 

Wegzending en Zegen 

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

 

Huispaaskaarsen 

Deze zondag en volgende week zondag kunt u Huispaaskaarsen 
bestellen, achterin de kerk. 

Vastenactie 2018 

In deze vastentijd gaat onze aandacht uit naar de arme bevolking op 
het Indonesische eiland West-Timor. In de stad Atambua zorgen 
missiezusters voor goed onderwijs en geven ze speciale opleidingen 
aan jonge vrouwen en meisjes om ze in staat te stellen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook leiden de zusters een 
internaat voor gehandicapte kinderen alsmede een internaat voor 
kinderen uit zeer arme gezinnen. De zusters hebben grote behoefte 
aan financiële ondersteuning om te voorzien in de benodigde 
leermiddelen en om de internaatsgebouwen goed te kunnen 
inrichten. Laten wij de zusters deze noodzakelijke hulp geven. Stort 
dan ook straks uw bijdrage in het offerblok achter in de kerk. 

Veertigdagentijd 

Achterop de tafels liggen flyers met activiteiten voor in de 
veertigdagentijd: OP WEG NAAR PASEN en EEN VASTE(N) WEG 
NAAR PASEN 

 


