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OPENINGSLIED: Zingt van de Vader
Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

GvL 381

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!
OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
SCHULDBELIJDENIS
Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren
en haar op aarde zult laten zegevieren,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, die ondersteund zijt
door het getuigenis van de Vader,
om de blijde boodschap van vrede te verkondigen,
ontferm U over ons.
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GvL 713

Christus, ontferm U over ons.
Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen
die onder de dwingelandij van de duivel stond,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
GLORIALIED: Alles wat adem heeft
Refr.: Alles wat adem heeft love de Heer.
Alles wat adem heeft love de Heer.

GvL 150 II

Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.
Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels,
Alles wat adem heeft
love de Heer! Godlof!
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit de profeet Jesaja 35, 4-7a
Spreek tot allen die de moed verloren hebben: ‘Vat moed en vreest
niet: uw God komt om de wraak te voltrekken; God komt om te
vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer
open, en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal
springen als een hert, en jubelen zal de tong van de stomme.
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Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. De
dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron’.
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 146, 7.8-9a.9bc-10
Refr.: De Heer zal ik loven mijn leven lang.
De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft Hij de
vrijheid.
De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer behoedt de ontheemden.
De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij
verdwalen. De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over
alle geslachten.
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 2, 1-5
Broeders en zusters, gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, de
Heer der heerlijkheid, verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid
en vleierij! Ik bedoel dit: veronderstel er treedt in uw samenkomst een
man binnen, keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, en
tegelijkertijd komt er ook een arme man aan in schamele kleren; als gij
nu opziet tegen de rijkgeklede man en hem een ereplaats aanbiedt,
terwijl gij tegen de arme zegt: ‘Blijf daar maar staan’, of: ‘Ga hier op de
grond zietten, bij mijn voetbank’ maakt ge u dan niet schuldig aan een
kwaadaardige discriminatie? Luister, lieve broeders: God heeft de
armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en
erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem
liefhebben.
Woord van de Heer – Wij danken God
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ALLELUIA: Johannes 1, 14.12b
Alleluja. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond; aan allen die Hem aanvaardden, gaf Hij het vermogen om
kinderen Gods te worden. Alleluja.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus 7, 31-37
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon
naar het meer van Galilea, midden in de streek van Dekápolis. Men
bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de
hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het
volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel
aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot
Hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak. Hij
verbood het aan iemand te zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat
verbood, des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van
verbazing riepen zij uit: ‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven
horen en stommen spreken’.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: U KOMT DE LOF TOE
GvL 265
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
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geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.
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ONZE VADER
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.
Amen.
GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.
Of:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en
al met U. Laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
SLOTGEDACHTE
SLOTGEBED
MEDEDELINGEN - ZEGEN
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SLOTLIED: Alleen wie het gegeven is
(c. 1-2-4-5)
Alleen wie het gegeven is
hij kan het woord verstaan.
Er zijn er die onvruchtbaar zijn
omwille van mijn naam.
Wie oren heeft, hij luistere!
Ik geef u goede raad:
verkoop wat gij bezit en kom,
volg mij met woord en daad.
Alwie zich zo verliezen durft
zal delen in zijn dood
en als een bron van vreugde zijn
voor anderen in nood.
Dankt God die alle leven schept,
de Bron van vruchtbaarheid,
die mensen door zijn Geest bezielt
en op zijn wegen leidt.
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