
 
                OPENING VAN DE DIENST  
 

 
Introitus 
Invocabit me, et ego exaudium eum, 
eripiam eum, et glorificabo eum: 
longitudine dierum adimplebo eum. 
 
Wanneer mijn dienaar Mij aanroept, geef Ik gehoor. 
Ik zal hem redden en hem aanzien verlenen, een lang 
leven zal Ik hem schenken. 
   
 
Kruisteken & groet   
 
 
Schuldbelijdenis 
 
 
Kyrie uit Missa XVII  
 
 
Gebed 
 
 
  DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 
Lezing uit 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 Wij danken God 
 
Antwoordpsalm 25  
 
Acclamatie 
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. Accl. 
 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, 
uw altijd geschonken ontferming. 
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd;  
maar denk aan mij met erbarmen. Accl. 
 
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. Accl. 
 
Lezing uit de 1e brief van Petrus 3, 18-22 
 
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 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 Wij danken God 
 
 
Vers voor het Evangelie  
 
Niet van brood alleen leeft de mens maar van ieder 
woord dat uit de mond van God voortkomt. 
 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens 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." 
 
Acclamatie ♫ Heer wij hoorden uw woord  

en wij dragen het voort de wereld in 
 
 
Preek 
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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. 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 
 
Voorbede acclamatie  Heer onze God, wij bidden U 

verhoor ons. 
 
 

 
 DIENST VAN DE TAFEL 
 

        
Collecteaanbeveling voor het vastenproject 
 
U kunt uw bijdrage aan de collecte voor 
het werk in de parochie overmaken via  
NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v.  
Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. 
‘collecte’. U kunt ook de QR-codes 
hiernaast inscannen.. 
 
 
Gebed over de gaven 
  
 
Prefatie  
 
 
Sanctus, uit Missa XVII  
 
 
Eucharistisch gebed  
 
 

Gebed des Heren 
 
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, geef genadig vrede 
in onze dagen, dat wij gesteund door uw 
barmhartigheid, 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 
 
Broodbreking   
 
Agnus Dei uit Missa XVII 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
Communio  
 
Scapulis suis obumbrabit tibi, 
et sub pennis eius sperabis: 
scuto circumdabit te veritas erius. 
 
Met zijn vleugels zal Hij u beschermen 
en onder zijn wieken zult gij vertrouwen; met een 
schild zal zijn trouw u omgeven. 
 

 
Gebed na de communie 
 
 
 
 

                              SLOT VAN DE DIENST  
 
 
Wegzending en Zegenwens 
 
Instrumentaal slot   
 
Aandacht voor de Vastentijd.  
 
Een tijd van bezinning. Dit jaar voelt dit misschien wat 
anders dan andere jaren omdat we al zo lang 
teruggeworpen worden op een kleine groep mensen door 
de lock down waarin we leven. Toch is het juist nu goed om 
ons te bezinnen: wat doet dit met ons? En met ons als kerk? 
We kunnen dan misschien niet de vieringen in de kerk fysiek 
meemaken maar er is tijdens deze Veertigdagentijd wel een 
Vastenactie. De MOV organiseert anders altijd allerlei 
activiteiten maar dat is nu niet mogelijk. Geen 
vastenmaaltijd, geen violenactie, helaas het is niet mogelijk 
dit jaar. Om u toch wat mee te geven, hoort u wekelijks in 
de viering van ons. Daarnaast staan er elke week 
bezinningsteksten op www.katholiekdrechtsteden.nl  Deze 
“stapstenen op weg naar Pasen” kunnen u mogelijk helpen 
om u voor te bereiden op Pasen. Als u geen internet hebt 
en toch graag de teksten wilt lezen, laat het dan weten aan 
de MOV dan zorgen wij dat u de teksten krijgt. In 
samenwerking met Johnny Tran zullen we iets organiseren 
voor de Rock Solid jongeren en de kinderen van de 
catechese hebben al een spaarpotje gekregen en een 
kluskaart. Zo kunnen zij ook de Vastenactie steunen. Dit jaar 
voor verschillende landen.  
Bijdrage voor het vastenproject over te 
maken via NL91 INGB 0315 3045 45 
t.n.v. Parochie Heilige Theresia van 
Ávila o.v.v. ‘vastenproject’  of via 
nevenstaande QR-code 
 

 


