Parochie Pax Christi
locatie St. Martinus Burgum

Snein 21 febrewaris 2021
Om 10.00 oere yn de Krústsjerke yn Burgum
Namme fan de snein: 1e snein fan de fjirtich dagen tiid
Pastoar: Paul Verheijen
Acolytes: Gerwin en Lex de Jager
Oargelisten: Hans Bergman en Marieke van der Meer
Lektoren: Marian Folmer en Conny van Eijden
Oankundiging kollekte: Marian Folmer
Koster: Arie Poortinga en Herman Konst
Orgelspel (van Damorgel) : Marieke van der Meer Prelude Opus 18 César Franck
Intredelied 619 GvL Hoort hoe God met mensen
1. Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
4. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Noach uitzicht bood
die Hij redde uit het water,
uit het duister van de dood.
12. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
13. 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.
Begroeting en inleiding
Aansteken van de kaars van verbinding

Schuldbelijdenis
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
A:

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.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A:

Amen

Kyrie/Heer ontferm U 214 GvL God, wij roepen
Voorzang

God, wij roepen uit de diepte:
kom met uw woorden van troost en van vrede.

Refrein

Heer, ontferm U over ons. (2x)

Voorzang

God, vergeef ons onze schulden,
roep ons tot leven en wil ons verlossen.

Refrein

Heer, ontferm U over ons. (2x)

Voorzang

God, naar U zien wij uit als wachters,
wees voor ons als het licht in de morgen.

Refrein

Heer, ontferm U over ons. (2x)

Openingsgebed
Almachtige God,
leer ons in deze veertigdagentijd
met meer toeleg en vroomheid het evangelie te beleven,
en beter te 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,
die met U en de heilige Geest leeft en heerst
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Eerste lezing

Genesis 9: 8-15

Antwoordpsalm 103-II GvL Barmhartige Heer
Refrein
Koor: Barmhartige Heer, genadige God,
Allen: Barmhartige Heer, genadige God.
Ja wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.
Refrein
Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
Refrein
Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Refrein
Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.
Refrein
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.
Refrein
Tweede lezing 1 Petrus 3:18-22
Evangelielezing

Marcus 1,12-15

P:

De Heer zij met u.

A:

En met uw geest.

P:

Lezing uit het heilige evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

A:

Lof zij U Christus.

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."
P: Woord van de Heer
A: wij danken God
Acclamatie na evangelie

270-b GvL Gelukkig die het woord

Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Overweging
Geloofsbelijdenis
gesproken
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,
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.
Acclamatie voorbede

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Collecte
De uitzendingen van kerkdiensten door Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd.
Dat weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Dit jaar gaan de
uitzendingen door, iedere maand vanuit een andere kerk.
Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn we geheel afhankelijk van de giften van
kijkers. Als u wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u uw
bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat special hiervoor is geopend.
Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep “Tsjerketsjinsten Fryslân” met leden
van de bij de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen alsmede
de Stifting Krúspunt vindt u op de liturgie en op de website van de
www.raadvankerkenfryslan.nl. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en
suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de Wurkgroep. Meer informatie over
de Wurkgroep is te vinden op: www.raadvankerkenfryslan.nl
Offerandelied

O, Vader wil aanvaarden

1. Vader wil aanvaarden dit brood en deze wijn,
die van uw goede aarde de rijke gaven zijn.
Van U is al het leven, de wereld en de tijd;
U hebt ze ons gegeven in uw goedgunstigheid.
2. O Vader, hoor ons smeken, wil ons genadig zijn,
nu wij het brood gaan breken en drinken deze wijn.
Uw Zoon is in ons midden in dood en heerlijkheid,
zijn Geest zal voor ons bidden, Hij maakt zijn volk bereid.
Tijdens het offerandelied worden de gaven
van brood en wijn aan God opgedragen.
Gebed over de gaven
Heer, wij brengen U de vruchten van de aarde
die Gij ons geschonken hebt.
Laat deze gaven het teken worden
van het verbond dat Gij met ons zijt aangegaan
in Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen
Uitnodiging tot gebed
P:

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

A.:

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.

Eucharistisch gebed
De Heer zij met u.
A:

En met uw geest.
Verheft uw hart.

A:

Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A:

Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilig/Sanctus

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.
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.

Oecumenisch Onze Vader

gesproken

Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd
tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst
van onze Verlosser Jezus Christus.
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. Amen.
P: De vrede des Heren zij altijd met u.
A: En met uw geest.
P: Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods/Agnus Dei
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam Gods, dat
wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam Gods, dat wegneemt de
zonden der wereld, geef ons de vrede.

Nodiging Communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Muziek Hans Bergman: Improvisatie op lied Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Communielied Wês no mar stil
Wês no mar stil, gean yn ‘e tún fan stilte,
gean nei de beam, de griene libbensbeam
Fernim de treast, it lûd fan ierd en himel,
in flústerwyn, in leafdefolle stim,
dy’t ús ferbynt mei hoop en ivich wezen
hear nei de beam, de stim is yn ús dream.
Wês no mar stil, sjoch hjir de leave minsken,
dy’t neist my rinne, helpend op myn wei,
Sa driuwe ljochte wolken oer myn wurken,
sa fyn ik lykwicht yn my, eltse dei,
in saorchleas sjongen yn de hege beammen,
giet oer yn tankber núnderjen dêrnei
Wês no mar stil, ik bûch my nei de ierde,
der is de huver fan earbiedigjen,
ik set myn foet beret op griene miede,
en sjoch it paed mei blommen bûnt fersierd,
hjir is in moeting, myld en fol fersoening,
wês no mar stil, hjir wurde wûnders wier.

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.
Wegzending en zegen

P: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
P: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen.
P: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
Slotlied God roept de mens
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs’.
Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaan.
‘De mens leeft niet van brood alleen’
zo hebben zij geleerd,
en ‘niet beproeven zult gij Hem
die het heelal beheert’.
Vereren moet gij slecht de Naam
des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan,
licht in de duisternis.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.
Gezegend zijt Gij, Eeuwige;
Die ons het leven geeft:
Stem die al voor de eerste mens
Belofte bent geweest.
Muziek Marieke van der Meer: Allegro uit Fantasia Concerto Joh. Seb. Bach

