Keer je om,
en verander !

Zaterdag 23 januari 2021, Kerkcentrum de Lichtboog
3e zondag door het jaar C
Voorbereid door leden van de werkgroep, Dienst Onderleiding van
Parochianen.

Toelichting op voorkant:
De afbeelding is een verbeelding van hoe wij ons kunnen keren naar God.
De paaskaars illustreert God en wij staan er omheen in de wereld.
De stralen geven de verschillende wegen of manieren aan waarop mensen
leven. Door naderbij te komen worden wij meer en meer aangespoord te gaan
leven in zijn licht.
Als je God nadert, kom je dichter bij elkaar en dichter bij God.
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♫ Openingslied GvL 568 (couplet 1 en 2)
Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort.
Gods vrij en lichtend woord.

Begroeting en inleiding.

Openingsgebed

Bidden om ontferming:
God, wees hier aanwezig en keer ons om,
maak ons tot mensen die U aan het licht brengen
in daden van liefde, in woorden van vrede.
A: God, wees hier aanwezig en keer ons om,
herschep ons hart en maak ons nieuw.
Jezus Christus, ga met ons mee en keer ons om,
maak ons tot mensen die zich gezonden voelen
op uw weg van solidariteit en rechtvaardigheid.
A: Jezus Christus, ga met ons mee en keer ons om,
herschep ons hart en maak ons nieuw.
Goede Geest, zet ons in vuur en vlam en keer ons om,
maak ons tot hartverwarmende en geestkrachtige mensen
en doe ons gaan op de weg van bevrijding.
A: Geest van God, zet ons in vuur en vlam en keer ons om,
herschep ons hart en maak ons nieuw.
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♫ Lofzang GvL 401:
Aanbidt en dankt uw Vader, God
die leeft van eeuwigheid;
aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede geest.

Eerste lezing: uit Jona 3; 1-5 en 10
♫Tussenzang Psalm 25 III:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar u gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
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Evangelie: Marcus 1; 14-20
♫ Acclamatie GvL 460:
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen. (3x)

Overweging

Geloofsbeleving
Ik geloof in God
die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd
aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is
om ons heel te maken
en ons te bevrijden
van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor de hele mensheid.
Amen
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Collecte:
U kunt uw bijdrage overmaken op NL98 RABO 0301 0477 82

t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld
Of gebruik een onderstaande ING QR-code:

Voorbeden
Onze Vader
A: Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Vredeswens
♫ Lied:
Daar waar liefde is, en vrede, daar waar liefde is, daar is God (3x)

Slotgebed

Gedachte
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Mededelingen
Zending en Zegen
♫ Slotlied: You raise me up
When I am down and, oh my soul’s so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
There is no life no life without it's hunger
Each restless heart beat so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
You raise me up... To more than I can be.

Voorgangers: Lisette de Block en Marjan van Aken
Organist / pianist: Anneke van Huissteden
Cantors: Bert Bollebakker en Helmi Maton
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