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Openingslied: Kom tot inkeer (Lourdes: Penitence)
Refrein:
Kom tot inkeer! Kom tot inkeer!
Want het koninkrijk Gods is op handen!
De verzoening wordt uw deel!
God is liefde!
“En wanneer het hoofd zich buigt,
wanneer het volk zich biddend tot mij keert,
dan komt vrede en geluk naderbij!”.

Refrein:

Als er één komt tot berouw
dan kan de vreugde niet meer op bij God;
er is vreugde bij de engelen Gods.

Refrein:

Weet u niet dat onze God
in al zijn goedheid u tot inkeer brengt?
Op zijn Dag weegt Hij wat leeft in ons hart.

Refrein:

Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: XVIIA:
Kyrie, salve, semperque praesenti
turmae eleison. Kyrie eleison.

Heer, wees gegroet, en ontferm u
altijd over de aanwezige gemeenschap. Heer ontferm u over ons.
Tibi, mitissime Rex, laudes canenti Milde koning, ontferm u over de
catervae. Christe Eleison.
gemeenschap die u de lof
toezingt.
Christus, ontferm u over ons.
Piisime Redemptor noster, iam
Onze trouwste Verlosser, die door
morte mortem destruens, eleison. uw dood de dood vernietigd heeft,
ontferm u over ons.
Heer ontferm u over ons.

Gebed
Eerste lezing:

Gen. 9,8-15
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Antwoordpsalm: Psalm 25
Refrein:
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar,
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Wijs mij uw wegen Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en verlosser. Refrein:
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming,
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.
Refrein:
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eenzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
Refrein:

Tweede lezing: 1 Petr. 3,18-22
Vers voor het evangelie: (GvL 254) Looft de Heer, alle gij volken!
Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.
Evangelie: Mc. 1,12-15
Ev. Accl.: Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte
aan onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Preek
Geloofsbelijdenis: gesproken
Voorbede: (gesproken)
allen: Heer, wees voor ons een bron van heil.
Offerande: Media vita in morte sumus
Media vita in morte sumus.
Midden in het leven zijn wij met de
Quem quærimus adjutorem nisi te, dood omvangen. Wie zoeken we
Domine?
als onze Helper tenzij U, Heer, Die
Qui pro peccatis nostris juste
terecht om onze zonden vertoornd
irasceris.
zijt?
Sancte Deus, sancte fortis
Heilige God, heilige Sterke,
Sancte misericors Salvator.
Heilige, barmhartige Verlosser.
Amaræ morti ne tradas nos
Lever ons niet over aan de bittere
In te speraverunt patres nostri
dood. Op U hebben onze vaderen
Speraverunt et liberasti eos
gehoopt. Op U hebben zij gehoopt
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Ad te clamaverunt patres nostri
Clamaverunt et non sunt confusi
Gloria Patri, et Filio
et Spiritui Sancto.

en Gij hebt hen verlost. Tot U
hebben onze vaderen geroepen.
Zij hebben geroepen en zijn niet
beschaamd. Eer aan de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
allen:
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven - Prefatie
Sanctus V
Euch. Accl.: gesproken
allen:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Onze Vader: Laten wij…
allen:
Onze Vader, …
Verlos ons, Heer,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
Agnus Dei: XIII
Zalig zij…
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
allen:

Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.
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Communie: Attende Domine
Luister Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd.
Tot U, opperste Koning, Verlosser van allen, Slaan wij wenend onze
ogen op: verhoor, Christus, ons smeekgebed.
Rechterhand van de Vader, Hoeksteen, Weg ten heil,
Deur naar de hemel, reinig ons van zondesmet.
Wij vragen, God, uw majesteit: schenk gehoor aan ons zuchten,
vergeef genadig onze fouten.
U bekennen wij de bedreven fouten, rouwmoedig belijden wij ons
heimelijk kwaad: Verlosser, schenk in uw goedheid vergiffenis.
Gij, die onschuldig gevangen genomen, zonder tegenstand weggevoerd,
op vals getuigenis ten gunste van zondaars zijt veroordeeld,
Christus, spaar hen die Gij hebt verlost!
Gebed
Mededelingen - Zegen
Slotlied:
God roept de mens op weg te gaan, - zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga - naar ’t land dat Ik u wijs’.
Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land, - het land van Kanaan.
‘De mens leeft niet van brood alleen,’ - zo hebben zij geleerd,
en ‘niet beproeven zult gij Hem - die het heelal beheert.’
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