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4 zondag van de Veertigdagentijd (B)
zondag 11 maart 2018
Voorganger: parochievicaris A. van der Helm
m.m.v. gemengdkoor

Voor aanvang viering: GvL nr. 542 Lied om ontferming
Welkomstwoord door de lector
Openingslied: GvL nr. 431 Door de wereld gaat een woord
couplet 1, 3, 5 en 6
Begroeting door de voorganger
Schuldbelijdenis GvL nr. 703
Kyrie
Openingsgebed (allen gaan staan)
1e Lezing Kronieken 36,14-16.19-23
In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk
zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en
ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was.
En de Heer, de God van hun voorvaderen stuurde al maar gezanten
naar hen toe, want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn
woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun
boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten, zodat tenslotte
de toorn des Heren wel genadeloos moest losbarsten over het volk.
De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de
muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden
zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het zwaard
ontkomen waren liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel,
waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het
Perzische rijk aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in
vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:

“Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft
zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.” In het eerste
regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging de voorspelling in
vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had:
de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië.
Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen
en ook schriftelijk verspreiden: “Zo spreekt Cyrus, de koning van
Perzië: De Heer, de God des Hemels heeft mij alle koninkrijken der
aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem
in Juda een tempel te bouwen: laten allen onder u die tot het volk
des Heren behoren onder de hoede van de Heer, hun God,
terugkeren naar Jeruzalem.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 126-I
2e Lezing: Efeziërs 2,4-10
Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de
grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met Christus ten
leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn
genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen
opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij
komende Eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade
dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf: Gods gave is het;
niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.
Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de
goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Vers voor Evangelie: GvL nr. 248
Evangelie: Johannes 3,14-21
In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: “De Mensenzoon moet
omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in
de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal

hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet
verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar
opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft
wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon
Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat
hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft afschuw van
het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken
openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar
het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn
gedaan.” 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: Attende Domine GvL nr. 844-4
Prefatie 2 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. Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer
zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het
vergankelijke zo gebruiken dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.
Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang
er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus
Eucharistisch gebed VII nr. 733 blz. 810 Acclamatie: GvL nr. 303

Pater Noster

Vredeswens

Agnus Dei

Communielied: GvL nr. 569 Het lied van het oprechte vasten
Slotgebed (allen gaan staan)
Mededelingen

Zegen

Slotlied: GvL nr. 407 Alles wat over ons geschreven is

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.

Agape
Morgenavond zal er in onze pastorie een Agapèviering worden gehouden.
Bij deze maaltijd, die om 18.30 uur begint, is iedereen van harte welkom.
Wilt u aan deze maaltijd deelnemen, koop dan straks achter in de kerk een
maaltijdbon. Het is vandaag daartoe de laatste gelegenheid. De prijs van
een maaltijdbon bedraagt € 3,00 .

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

Vrijwilligers gezocht voor de Uitvaartlijn
We zijn op zoek naar versterking van het team vrijwilligers van de
uitvaartlijn. In de parochie worden uitvaarten centraal aangenomen via
deze uitvaartlijn die steeds voor een periode van 2 weken door een
vrijwilliger bemand wordt. Een kleine taak: u draagt een kleine mobiele
telefoon bij zich. De vrijwilligers doen dit met veel liefde en toewijding
maar zijn hard op zoek naar mensen die het team willen versterken. Hoe
groter het team, hoe kleiner de last. Heeft u interesse of vragen? Neem
contact op met het parochiesecretariaat.

