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Geen tijd verliezen 
En Jona preekte als volgt: 

“Nog veertig dagen, en Nineve zal vergaan!”  
En God zag hoe ze zich van hun slechte gedrag bekeerden.  

J o n a  3 ,  4 . 1 0 a  
 

♫ Openingslied: Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood, 
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God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal  de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
 Schuldbelijdenis 
 

♫Loflied: Aanbidt en dankt 
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
Die leeft van eeuwigheid;  
aan Hem behoort het koningschap 
en alle heerlijkheid. 
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Verkondigt Hem en looft zijn naam, 
bezingt zijn wondermacht;  
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de 
koningzoon 
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 
Vadershand daar heerst een 
goede Geest. 

 Openingsgebed 

Heer, God, in Jezus, uw Dienaar, 
roept Gij alle mensen op 
tot bekering en geloof in de blijde boodschap. 
Keer ons af van onze zondigheid, 
geef ons de moed op uw uitnodiging in te gaan 
en de weg te volgen van Jezus, uw Zoon. 
Die met U leeft en heerst... 
 

L.: De eerste lezing is uit de profeet Jona 3, 1-5.10 

Jona geeft gehoor aan het woord van de Heer en 
begeeft zich naar Nineve; op zijn woord komen de 
mensen van de stad tot inkeer.  
 
 
Het woord des Heren werd gericht tot Jona:  
“Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad, en verkondig 
haar de boodschap die Ik u zal ingeven.” En Jona begaf zich 
op weg naar Nineve, zoals de Heer hem bevolen had. 
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Nineve nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen 
groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een 
dagreis ver, en hij preekte als volgt: “Nog veertig dagen, 
en Nineve zal vergaan!” 
De mensen van Nineve geloofden het woord van God; 
ze riepen een vasten af, en van groot tot klein deden 
allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden, en 
hoe ze zich van hun slechte gedrag bekeerden. En Hij 
kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had, 
en Hij voerde zijn dreiging niet uit. 
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.  
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. 
 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. 
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L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 

apostel Paulus aan de Korintiërs 7, 29-31  
De tijd is kort geworden; daarom moeten wij niet 
opgaan in aardse dingen. 
Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten 
daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij ze 
niet; zij die wenen als weenden zij niet; zij die zich 
verheugen als waren zij niet verheugd; zij die kopen als 
werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse 
omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij 
zien, gaat voorbij. Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 

 

♫Tussenlied: Jezus die langs het water liep 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andrea riep, 
om zomaar zonder praten  
hun netten te verlaten. 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
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Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven. 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus 1, 14-20 
Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept zijn eerste 
leerlingen. 
Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar 
Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: 
“De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en 
gelooft in de blijde boodschap.” 
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij 
Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig 
waren het net uit te werpen in het meer; zij waren 
namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; 
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” 
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. 
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 
en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig 
met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. 
Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de 
boot achter en volgden Hem. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging  
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Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede  

Laten we in eenheid met heel de kerk bidden tot onze 
Vader in de hemel voor de noden van zijn huisgezin op 
aarde en voor de wereld waarin wij leven. 
 

Laten we bidden voor onze Kerk die in onze wereld de 
prachtige taak heeft de blijde boodschap van Gods 
nabijheid en liefde te verkondigen: 
dat zij ondanks haar menselijke, feilbare en soms 
aanvechtbare kanten erin mag slagen vele harten te 
winnen voor een leven met God en het koninkrijk der 
hemelen. Laat ons bidden. 

 
Bidden we om eenheid onder de christenen, in onze eigen 
Kerk en geloofsgemeenschap, maar ook tussen de 
verschillende christelijke kerken die in de loop der tijd van 
elkaar gescheiden zijn geraakt: 
dat zij elkaar niet bestrijden of elkaars zwakkere kanten 
benadrukken, maar elkaar aanvullen, tot vreugde van ons 
als christenen, ten behoeve van een vruchtbare 
verkondiging van het evangelie aan heel de wereld. Laat 
ons bidden. 
 

Bidden we voor alle jongeren die vol idealen zijn en die 
zoeken naar een betrouwbare basis voor hun leven: 
dat zij door de heilige Geest mogen ontdekken hoe Jezus 
Christus door God aan ons allen is geschonken als 
begeleider en coach op onze levensweg. Laat ons bidden. 
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Bidden we voor allen die het moeilijk hebben door ziekte, 
verlies, eenzaamheid of onbegrip: 
dat zij in de nood Gods nabijheid bijzonder mogen ervaren 
en ook uitzicht krijgen op verbetering van hun situatie, 
mede door de liefde van hun medemensen.  
Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap. 
 

Barmhartige God, verhoor onze gebeden voor het welzijn 
van de kerk en alle mensen. Vernieuw ons geloof en 
schenk ons door uw genade steeds goede moed. Door 
Christus onze Heer. Amen. 
 

♫ Tafellied: U kennen, uit en tot U leven 

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons “t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 
Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
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O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervult van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
 Gebed over de gaven 

Heer, Gij roept uw volk bijeen rondom uw tafel. 
Laat de eenheid van dit brood en de vreugde van deze 
beker alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. 
Spreekt Gij uw scheppend woord, 
en maak ons tot het éne lichaam van Christus, onze Heer. 
 
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 Jezus Christus 
onze Heer. Die eenmaal door de dood is heengegaan, 
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; 
die ons wegvoert uit het slavenhuis 
van dood en zonde, om te zijn: 
uw uitverkoren en geheiligd volk, - 
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koningen en priesters worden wij genoemd. 
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: 
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt 
om nu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij 
U en zingen U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig.. 
 
Eucharistisch gebed 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; 
heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, 
in de kracht van de heilige Geest. 
Altijd blijft Gij bezig, 
U een volk bijeen te brengen 
uit alle naties en rassen en talen; 
want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave 
hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht 
om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, 
ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn 
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, 
gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
 

Daarom Heer, gedenken wij 
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, 
en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, 
en bieden U vol dankbaarheid 
dit offer aan, zo levend en heilig. 
 

Wij vragen U, Heer: 
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk,   
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en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt 
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 
Vervul ons van zijn heilige Geest 
opdat men ons in Christus zal zien worden 
tot één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken 
tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen 
dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods, 
samen met uw apostelen en martelaren, 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld 
en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, 
dat ons in handen is gegeven, 
opdat wij met U worden verzoend. 
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus., onze paus 
en Johannes, onze bisschop, 
met alle bisschoppen, de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
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Wij vragen U, welwillend te staan 
tegenover de wensen van deze gemeenschap 
die hier bij U is,  en waarvan Gij de Vader zijt. 
 
Goede God, breng in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, 
ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan,  
genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, 
om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer. 
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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 
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 



14 

schuldenaren, en breng ons niet in 
beproeving maar verlos ons van het kwade. 
 
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze  
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens     
Heer Jezus Christus, 
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
"Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u", 
let niet op onze zonden 
maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte: 
geef vrede in uw Naam en maak ons één. 
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
 
♫Lam Gods 
 
Communie 
 
♫Communielied: Hoort hoe God met mensen omgaat 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
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. 
 
 Slotgebed 
Heer, het woord dat Gij gesproken hebt, 
is thans in vervulling gegaan. 
Gij hebt ons het lichaam van Christus toevertrouwd, 
en door deze communie zijn wij zelf één lichaam 
geworden.  Wij vragen U: 
doe ons inzien hoezeer wij elkaar nodig hebben, 
hoe elkeen zijn eigen gaven en eigen roeping heeft. 
Bouw ons op tot uw éne kerk, 
tot de gemeenschap van Jezus 
Christus, onze Heer. 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegen 
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♫ Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
Hier en in alle landen, 
Die ons van kindsbeen aan,  
Ja, van de moeder schoot, 
zijn vader lijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 


