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Teken van Gods verbond
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld
Marcus 1,13

♫ Openingslied:
GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer
God roept de mens in ied're tijd
en spreekt tot hem van eeuwigheid;
Hij geeft niet om vrijblijvendheid,
maar vraagt zichzelf te geven.
Te horen naar wat Hij zegt
Zijn woord in ieders hart gelegd,
tezamen een taal die zegt
dat liefde staat voor delen.
Wie oren om te horen heeft
en handen om te geven heeft,
wie liefde voor het leven heeft
kan delen met elk ander.
Al werkend aan wat God wil
wordt ieder mens een beetje stil
en ziet door een nieuwe bril
het leven als geen ander.
Niet ieder die het roepen hoort,
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd.
Gods Zoon bracht ons een helder woord
dat zelfs een kind kan horen.
Al lopend aan Jezus' hand
krijgt duisternis een lichte kant,
wordt zichtbaar een hoop die brandt:
Gods vrede zal daar gloren!
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Welkom:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij”. Worden we
plotseling heel aandachtig nu we deze tekst horen? Krijgen
we er vele ideeën bij over wat we dan zouden gaan doen, als
het inderdaad werkelijkheid wordt? Of is het misschien zo,
dat het een tekst is die ruim 2000 jaar geleden is
uitgesproken, waarvan we denken: “Ik heb er nog niet veel
van gemerkt!”
Inderdaad! Want is het gevaar niet groot, dat we het wel
geloven? Het is een tekst die ieder jaar weer terugkomt.
Mogen we dan ook constateren, dat er elk jaar opnieuw
vooruitgang is geboekt op die weg naar dat Rijk Gods? Ik
denk dat velen daar behoorlijk cynisch over kunnen worden.
Het lijkt er op, dat we nog steeds door die woestijn aan het
trekken zijn. Want er bestaan ook nu weer grote dreigingen.
Denk maar aan Corona, aan het milieu, aan spanningen
tussen landen en in landen. Er lijkt er op dat in deze tijd
steeds meer mensen buiten de boot vallen in plaats dat die
groepen steeds kleiner worden?
Heeft het evangelie ons aan het lijntje gehouden? Heeft
Jezus ons voor de gek gehouden? Of is het zo, dat we eerder
naar ons zelf moeten kijken? Lag en ligt hier niet een taak
voor óns? We zijn geen slaven van Christus! Wij zijn geen
slaven van ons geloof! Wij zijn geen geprogrammeerde
robots. Wij hebben het geluk, volgens sommigen misschien
wel het twijfelachtige geluk, dat wij geschapen zijn als vrije
mensen, mensen met een eigen wil, met eigen ideeën,
mensen met de mogelijkheid ”ja” of “nee” te zeggen op alles
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wat op ons af komt, op goede en slechte dingen. En waar
hebben wij “ja” of “nee” op gezegd? Mochten we een
verkeerde keus hebben gemaakt en zo de komst van het Rijk
Gods vertraagd hebben, vragen wij Gods steun om het in de
toekomst beter te doen.
 Schuldbelijdenis
 Openingsgebed
God, eeuwige,
u bent niet in woorden te vangen
noch in gebaren te duiden;
wij zoeken u wel, maar weten tegelijk
dat wij uw naam slechts kunnen stamelen,
uw onmetelijkheid kunnen vermoeden.
Toch, God, wie of wat u ook bent,
kom ons tegemoet,
dat wij de tijd krijgen –40 dagen–
om u te ontdekken, soms hier, soms daar,
niet in machten, maar in mensen;
bekeer ons, God – opdat wij beter begrijpen
dat wij niet leven van brood alleen,
maar van elk woord dat Gij ook spreekt in deze tijd.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
L.: De eerste lezing is uit de het boek Genesis 9, 8-15
Na de zondvloed begint God opnieuw met de mensheid. Hij
sluit een eeuwigdurend verbond met Noach en met alle
levende wezens.
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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.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9
L.:
Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en verlosser.
A.: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
L.:
Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
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Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.
A.: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
L.:
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.
A.: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Petrus 3, 18-22
Te midden van het water van de zondvloed werden
enkelen gered. Dit is een voorafbeelding van het
doopwater, teken van onze redding.
Broeders en zusters, 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
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opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt
aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en
krachten aan Hem onderworpen zijn.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: EEN MENS TE ZIJN OP AARDE
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
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 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 1, 12-15
Jezus verblijft veertig dagen in de woestijn en bereidt er zich
voor op zijn messiaanse taak: het verkondigen van Gods
Blijde Boodschap.
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 gevangengenomen 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.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
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Overweging

Symbolische schikking

Geloofsbelijdenis
Voorbede
Laten we vol vertrouwen bidden tot God, onze Vader
voor de noden van kerk en samenleving.
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Laten we bidden voor onze Kerk met wie we als gelovigen
samen tijdens deze voorbereidingstijd op Pasen
binnengaan;
dat zij de genade van God die ze verkondigt, aan velen
mag schenken door boete en verzoening. Laat ons bidden.
Laten we bidden voor de geloofsleerlingen die zich
voorbereiden op de volwassenendoop;
dat zij vol overgave en verlangen mogen toegroeien naar
het leven binnen de gemeenschap van de kerk
en het geloof in de verrijzenis omarmen als bron van de
vrijheid en vreugde van Gods kinderen. Laat ons bidden.
Laten we bidden voor de Vastenactie, die ons helpt onze
naastenliefde concreet te maken in ons bisdom en onze
parochies. Laat ons bidden.
Laten we bidden voor allen die door de ziekte of andere
oorzaken niet kunnen deelnemen aan de rijkdom van de
liturgie op weg naar Pasen;
dat zij zich gesterkt weten door ons gebed en extra
aandacht van ons in deze tijd ontvangen. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap.
Barmhartige God, verhoor onze gebeden en bevestig ons
allen in uw liefde en trouw. Door Christus, onze Heer. Amen.
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Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt
de collecte gehouden.
♫ Tafellied: EET VAN HET BROOD
mel. Zomaar een dak
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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 Gebed over de gaven
God van belofte,
wij bevinden ons in de vastentijd,
een tijd van doortocht door de woestijn.
Deze tijd wordt ons aangeboden om ons te bezinnen op wie
we zijn, op wat we zijn, op hoe we zijn.
Wij staan hierbij niet alleen.
Evenals het brood en de wijn,
die zijn samengesteld uit duizenden
granen en druiven om te worden voedsel voor mensen,
zijn wij op doortocht door de woestijn samen met duizenden
mensen, om te komen tot et Rijk van U, God.
Mogen dit brood en deze wijn, door Uw Zoon Jezus, worden
tot wat zij op het Laatste Avondmaal
werden: tekenen van Jezus’ aanwezigheid in ons en tekenen
van zijn meetrekken met ons, tekenen ook van
saamhorigheid onder mensen.
Dit vragen wij door Hem, …
Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
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.
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Veertig dagen heeft Hij gevast
en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd.
Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan
en ons geleerd de macht van het kwaad te overwinnen,
om het paasmysterie met een zuiver hart te vieren
en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,
en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig...
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.
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.
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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.
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Heilige Vader, wij smeken U:
neem ons ook aan tezamen met uw Zoon
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd.
Dan zal deze Geest verwijderen wat scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met
Franciscus, onze paus en Johannes, 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 H. Jozef, haar bruidegom, en met alle 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.
a. 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.
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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 en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
God van belofte, elke dag weer worden we overspoeld
door berichten over oorlogsdreiging, criminaliteit, onrecht,
onrechtvaardigheid, schandalen.
Er is meer in de wereld.
Immers U houdt ons steeds voor ogen,
dat Uw Koninkrijk nabij is.
Laten wij de uitnodiging van Jezus serieus nemen:
”bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Laat ieder van ons, in onze huidige tocht door de woestijn,
die uitnodiging ter harte nemen.
Laten wij dat uitstralen in ons en rondom ons
en laten wij bidden dat ook die mensen,
die uitnodiging van Jezus ter harte nemen,
die zich beslissingsbevoegdheden toe-eigenen of die ze
inderdaad hebben over leven of dood,
over recht of onrecht, over oorlog of vrede..
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Laat dan de boog in de wolken ook nu weer zichtbaar
worden en moge dan vrede in de wereld komen.
Moge de vrede, die ook de vrede van Christus is,
met u allen zijn
Lam Gods
Uitnodiging tot communie:
Jezus nodigt mensen uit het maal van de avond voor zijn
lijden en dood te herhalen in zijn Naam. Wij doen dat nu.
Daarom zijn we samen en weten we Jezus
onder ons aanwezig.
Laat het brood en de wijn, welke wij delen,
ook nu weer zijn zijn lichaam en bloed in ons.
Dan mogen wij blij zijn dat wij kunnen deelnemen
aan dit gastmaal, want dan is dit
het Lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld:
♫Communielied:
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het zoete brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
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Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Een oogst uit kostbaar gaarden,
de wijn die het hart verblijdt,
de vrucht van hemel en aarde,
een voorsmaak van eeuwigheid.
De wijn die de geest betekent
van een nieuw mensenverbond,
de beker die ons zegent —
de Naam van mond tot mond.
 Slotgebed
Heer, Gij hebt uw volk in de woestijn geleid
om het te louteren in de beproeving.
Gij hebt het gevoed met brood uit de hemel.
Bevestig ook ons in trouw aan U,
schenk ons nieuwe levenskracht
en voer ons binnen in het paasmysterie
van Jezus Christus, onze Heer.
Mededelingen
Wegzending en zegen
We zijn de vastentijd begonnen.
Het is als de tocht door de woestijn
om van oase tot oase te komen tot het Rijk van God.
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Laten we die tocht maken, samen,
en moge, gedurende onze tocht, de zegen van God ons,
telkens weer, de dichtstbijzijnde oase duiden: Vader
♫ Slotlied: VASTENLIED
(mel. Wonen overal)
Volgeling van Jezus wereldwijd,
zoeken naar toekomst vol duurzaamheid.
't leven genieten, genoeg is genoeg.
Jij daar, sta op, sla de hand aan de ploeg.
Mensen, sluit je aan!
Keuzes maken: dit is de tijd!
Toon daarin trouw en standvastigheid.
Wensen en grenzen, kies leven, geen dood,
niemand verandert een steen in brood.
Mensen, maak je keus!
Toekomst, open en ongewis,
leer ons de kracht van geschiedenis.
Blijven vertrouwen in donkere nacht,
put inspiratie uit wat is volbracht.
Mensen, ga nu door!
Tegenstanders zijn wereldwijd.
Blijf niet volharden in groot verwijt.
Ieder kan vallen, wie raapt jou dan op?
Schep nieuwe kansen en geef nooit op.
Houd elkander vast!
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Nemen van verantwoord'lijkheid
is het begin voor meer duurzaamheid.
Vasten en omkeer kan iedere dag;
d'een na de ander gaat overstag.
Mensen, durf het aan!
Volgeling van Jezus , kijk wereldwijd,
alom signalen van duurzaamheid.
t’ is al begonnen, kijk goed om je heen,
wagen, proberen, leg steen voor steen.
Mensen, veel plezier!
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