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2 zondag van de Veertigdagentijd (B)
zondag 25 februari 2018
Voorganger: kapelaan J. Rivadeneira
m.m.v. herenkoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 571 Soms even
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18
In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem: “Abraham.” En hij antwoordde: “Hier ben ik.”
Hij zei: “Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land
van de Moria en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen
als brandoffer op.” Toen zij de plaats bereikt hadden die God hun
had aangewezen bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het
hout op, bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar, boven
op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de
Heer hem vanuit de hemel toe: “Abraham, Abraham!” En hij
antwoordde: “Hier ben ik.” Hij zei: “Raak de jongen met geen vinger
aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt
Mij uw enige zoon niet willen onthouden.” Abraham keek om zich
heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas
vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats
van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal

uit de hemel tot Abraham en zei: “Bij Mijzelf heb Ik gezworen –
spreekt de Heer – omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen zoon
niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw
nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de
zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de
poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen
over alle volken van de aarde omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 116
2e Lezing: Romeinen 8,31b-34
Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons
zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: voor ons allen
heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet
al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus
misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die,
gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254
Evangelie: Marcus 9,2-10
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd
glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met
Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat
we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor
Mozes en een voor Elia.” Hij wist niet goed wat hij zei, want ze
waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
luistert naar Hem.” Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand

anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden
het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: GvL nr. 270a
Verkondiging
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden)
Voorbeden
Offerande/collecte/Offertorium GvL nr. 844-2 Attende Domine
Prefatie: 2e 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. 303
Pater Noster: GvL nr. 820 Vredeswens

Agnus Dei

Communielied: GvL nr. 500 Het lied van de naam boven alle namen
Slotgebed (allen gaan staan)

Wegzending en Zegen
Slotlied: GvL nr. 450 Gij zijt in glans verschenen

Huispaaskaarsen
Na afloop kunt u Huispaaskaarsen bestellen. Het is de laatste
gelegenheid hiervoor.
Agapèviering
Op maandagavond 12 maart zal er in onze pastorie een Agapèviering
worden gehouden. Een Agapèviering is een gezamenlijke maaltijd
met aandacht voor bezinning, gebed en gezang als voorbereiding op
Pasen. Ook wordt er aandacht besteed aan het vastenactieproject.
Bij deze maaltijd, die om 18.30 uur begint, is iedereen van harte
welkom. Wilt u aan deze maaltijd deelnemen, koop dan een
maaltijdbon. De bonnen zijn na afloop van deze viering verkrijgbaar
achter in de kerk. De prijs van een bon bedraagt € 3,00 .
Vastenactie
Op het Indonesische eiland West-Timor zorgen missiezusters voor
de arme bevolking aldaar. Zij zorgen voor goed onderwijs en geven
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.
Bezinningsochtend
Woensdagmorgen is er weer een bezinningsochtend op de pastorie.
Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 9.45 uur.

