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3 zondag van de Veertigdagentijd (B)
zondag 4 maart 2018
Voorganger: parochievicaris A. van der Helm
m.m.v. dameskoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 119-II Een smekeling
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 103-I Onze hulp is de naam van de Heer
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing Exodus 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen: “Ik ben de
Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. (Gij zult geen
godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de
hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u
voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de Heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse
God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die Mij liefhebben
en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot
aan het duizendste geslacht.) Gij zult de naam van de Heer uw God
niet lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die zijn naam
lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet
heilig voor u zijn. (Zes dagen zult gij werken en alle arbeid
verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon

niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft
de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is, gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en
tot een heilige dag gemaakt.) Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet
stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult
uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen
niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 19-II
2e Lezing: 1 Korintiërs 1,22-25
Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een
aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die
geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht
en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de
mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 248
Evangelie: Johannes 2,13-25
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen,
schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij
maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook
de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde
Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars
zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen
markthal!” Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot

Hem met de woorden: “Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat
Gij dit doen moogt?” Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze
tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” Maar de
Joden merkten op: “Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?” Jezus sprak echter
over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit
de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en
zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de
tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen
in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak
en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens
inlichtte. 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. 844-3 Attende Domine
Prefatie 1 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. Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met
een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van
meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de
naaste van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn
herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw
kinderen hebt toegezegd. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij
U en zingen U toe vol vreugde:

Sanctus
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812 Acclamatie: GvL nr. 303
Pater Noster: GvL nr. 820

Vredeswens

Agnus Dei

Communielied: GvL nr. 474 Ik zal niet rusten
Slotgebed (allen gaan staan)
Wegzending en Zegen
Slotlied: GvL nr. 462 Het woord dat u ten leve riep
MEDEDELINGEN:
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.

Agapèmaaltijd
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 .

Geloven Nu
Maandagavond is er om 20.00 uur weer Geloven Nu in de pastorie.

