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Parochie heilige Drie-eenheid
Sint Willibrord
Beilen

Uw gift voor de collecte kunt u overmaken op:
Sint Stephanus Meppel:
NL 89 RABO 0371875889
t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel
Sint Willibrord Beilen:
NL 06 RABO 0121574121
t.n.v. penningmeester Vicarie Sint Willibrord Beilen
OLV Visitatie Hoogeveen:
NL 83 ABNA 0475142314
t.n.v. RK Kerkbestuur
Via de GIVT-app
zie website, parochieblad en folder over GIVT-app

Intredelied: Hoort hoe God met mensen omgaat
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe hij zijn belofte houdt,
die de mensen den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Noach uitzicht bood
die Hij redde uit het water,
uit het duister van de dood.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
Kruisteken en begroeting
Inleiding
Schuldbelijdenis
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
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Kyrie: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Openingsgebed
Eerste Lezing: Genesis 9: 8-15
Dit zei God tot Noach en zijn zonen: „Nu ga ik mijn verbond aan
met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u
zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van
de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het
gedierte van de aarde. „Ik ga met u een verbond aan dat nooit
meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden
uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om
de aarde te verwoesten." En God zei: „Dit is het teken van het
Verbond dat ik instel tussen mij en u en alle levende wezens die
bij u zijn, voor alle geslachten. „Ik zet mijn boog in de wolken; die
zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
„Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de
wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond
tussen mij en u en alle levende wezens; alles wat leven heeft.
„De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat
leeft te verdelgen."
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Tussenzang: Psalm 25: De wegen van God zijn goed
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.
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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 eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Refrein….

Tweede Lezing: 1 Petrus 3: 18-22
Christus is eens voor al gestorven voor de zonden - de
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – om ons tot God te
brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar
de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de
kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid
geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan
acht personen behouden te midden van het water. Dit was een
voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid
maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens
de opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt
aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Acclamatie voor het Evangelie:
Refrein: Verblijdt u, alle volken (Taizé)
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat
komt uit de mond van God.
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Evangelie: Marcus 1: 12-15
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen
bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de
proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen
bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen
genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde
Boodschap. Hij zei: „De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap."
Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Acclamatie na het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan
onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Preek
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,
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.
Van daar 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; het eeuwig leven. Amen.
5

Voorbede
Acclamatie bij de voorbede:
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Aankondiging collecte
Offerandelied: Jezu Ufam Tobie – Jezus ik vertrouw op U
Refrein: Jezu Ufam Tobie
Onze God en waarheid, Redder, Heer Jezus:
kostbaar ons gegeven, vol genade,
meer dan overvloedig voor ons op aarde,
liefdevol en waakzaam zoekend naar ons.
Refrein….
Mogen allen één zijn, in Geest en liefde.
Mogen allen vrij zijn van alle kwaad.
Leid ons, Goede Herder, ons en heel de aarde
op uw weg van waarheid, van eeuwigheid.
Refrein….
Bereiding van de gaven
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
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
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Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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 door Christus onze Heer. 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, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste,
een tijd 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 met de woorden:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed VIII
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus
Christus uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord
dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg
waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden.
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God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend,
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander
beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht
en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige
Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende
U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees
uw liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen
en sprak: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE
ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en
bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van
volkomen verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw
Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze
Geest verwijderen wat scheiding brengt.
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Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met uw dienaars
Franciscus, onze paus, Cornelis, onze bisschop, met alle
bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden
wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van
uw vrede.
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon,
samen met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met de
heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en
martelaren, met de heiligen Stephanus en Willibrordus en al uw
heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen,
van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot
een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van
uw vrede. Door Christus onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, …Jezus Christus.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredewens
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Agnes Dei
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de Communie
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en
ik zal gezond worden.
Communie
Tijdens de Communie: Orgelspel
Lied na de Communie: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.
Take, O take me as I am;
Summon out what I shall be;
Set your seal upon my heart
and live in me.
Slotgebed
Mededelingen
Zegen

10

Slotlied: Attende Domine (GvL 844; vers 1,2 3)
Refrein: Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Ad te rex summe, omnium redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.

Refrein….

Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.

Refrein….

Rogamus, Deus, tuam maiestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.

Refrein….

Vertaling:
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.
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