20 maart 2022
3de zondag in de veertigdagentijd

Misschien...
Kom niet dichterbij,
doe uw sandalen uit,
want de plaats waar
gij staat is heilige grond.
Exodus 3, 5

♫ Voorzang: Heer Uw licht en Uw liefde Schijnen
Heer Uw licht en Uw liefde Schijnen
Waar u bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons
Schijn in mij, schijn door mij
Refein: Kom Jezuz kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil'ge geest, stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
Spreek heer Uw woord, dat het licht overwint.
Heer ik wil komen in Uw nabijheid
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij U stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein
♫ Openingslied: El Espiritu de Dios esta aqui
El Espiritu de Dios esta en este lugar
El Espiritu de Dios se mueve en este lugar
Esta aqui para consolar
Esta aqui para liberar
Esta aqui para guiar. El espiritu de Dios esta aquí (Bis)
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Refrein: Muevete en mi, muevete en mi
Toca mi mente i mi corazon
Llena mi vida de tu amor
Muevete en mi, Santu Espiritu muevete en mi (bis)
El Espiritu de Dios esta en este lugar
El Espiritu de Dios se mueve en este lugar
Esta aqui para consolar
Esta aqui para liberar
Esta aqui para guiar. El espiritu de Dios esta aqui
Refrein:
Muevete en mi, muevete en mi
Toca mi mente i mi corazon
llena mi vida de tu amor
Muevete en mi, Santu Espiritu, muevete en mi,
Muevete en mi, Santu Espiritu – stop – Muevete en mi
 Inleiding:
In één woord kan een wereld
van gevoelens en ideeën schuilen.
Schuldbelijdenis is zo'n woord,
of: biecht.
Vandaag komen we in het Evangelie
een woord tegen dat de hele Vastentijd kan typeren.
Een woord dat ruimte geeft,
een woord dat verwachting in zich draagt.
Dat woord luidt: misschien...
 Schuldbelijdenis
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 Openingsgebed
God, Gij weet wat er in de mensen omgaat;
Gij schouwt in de diepte van ieders hart;
Gij kent ons pogen en ons falen.
Daarom zijt Gij een God van groot geduld.
Doe ons geloven dat Gij bij machte zijt
de zonde weg te nemen uit ons hart,
en schenk ons uw heilige Geest
door Jezus Christus, uw Zoon.
Die met U leeft en heerst...
L.: De eerste lezing is uit het boek Exodus 3, 1-8a.13-15
God zendt Mozes om zijn volk te bevrijden.
In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn
schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef
hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de
berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel
van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een
doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik
in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij
dacht: ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te
onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet
verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te
kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe:
“Mozes.”
“Hier ben ik,” antwoordde hij.
Toen sprak de Heer: “Kom niet dichterbij, doe uw
sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige
grond.” En Hij vervolgde: “Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van
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Jakob.” Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde
niet naar God op te zien. De Heer sprak: ”Ik heb de
ellende van mijn volk in Egypte gezien, de
jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja Ik
ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de
macht van Egypte.” Maar Mozes sprak opnieuw tot God.
“Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van
uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn
naam? wat moet ik dan antwoorden?.” Toen sprak God
tot Mozes: “Ik ben die is.” En ook: “Dit moet gij de
Israëlieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u.” Bovendien
zei God tot Mozes: “Dit moet ge de Israëlieten zeggen: De
Heer de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God
van Isaak en de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is mijn
naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle
geslachten door.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 103, 1-2.3-4.6-7.8.11
L.:
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!
A.:
De Heer is barmhartig en welgezind.
L.:

A.:

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen;
De Heer is barmhartig en welgezind.
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L.:

A.:
L.:

A.:

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.
De Heer is barmhartig en welgezind.
De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
De Heer is barmhartig en welgezind.

♫ 1ste tussenlied: Als een hert dat verlangt, naar water
Als een hert dat verlangt naar water
Zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn kracht, mijn schild
Aan u alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
Als een hert dat verlangt naar water
Zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn kracht en schild
Aan u alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U 2x
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U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Paulus aan de christenen van korinthe 10, 16.10-12
Wat Mozes en Israël in de woestijn ervaren hebben, is
een les voor ons.
Broeders en zusters, gij moet goed weten dat onze vaderen
wel allen onder de wolk zijn geweest, allen door de Zee zijn
getrokken, allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt,
allen aten zij het zelfde geestelijk voedsel, allen dronken
de zelfde geestelijke drank, - want zij dronken uit de
geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de
Christus -, maar in de meesten van hen heeft God geen
welbehagen gehad; immers: zij werden neergeveld in de
woestijn. Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons, opdat
wij niet, zoals zij, slechte dingen zouden begeren. Mort ook
niet tegen God, zoals sommigen onder hen: zij zijn gedood
door de verderver. Wat hun overkwam had een diepe zin
en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor
ons, tot wie het einde der tijden gekomen is. Daarom, wie
meent te staan moet oppassen dat hij niet valt. Zo spreekt
de Heer. - Wij danken God
♫ 2de tussenlied: Perfume di adorashon
Ora pensa riba Bo
I riba Bo fieldat
Mi’n por hasi nada mas
Un ta buig’i adorá
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Ora mi korda ki ma hasi
I for di unda Ba sakami
Mi ta keda asombrá
Mi no ke keda te akinan
Mi a purba Bo I mi kier mas
Mi ke namorá mas di Bo Dios
Siñami pa mi biba pa Bo so
Kanando den hustisia I berdat
Ku mi bida mi ke adorá
Ku tur lo ke mi tin loke mi ta
I loke mi a logra te akinan
Ya ta pa mi bida ta pa Bo
Un perfume di adorashon
Ora mi pensa riba e krus
I tur loke Ba dunami
Bo sanger pa mi
Pa laba mi pikanan
Ora mi korda ki Ba hasi
I te na unda Ba tresemi
Dor di Bo fieldat
Mi no ke keda te akinan
Mi a purba Bo I mi kier mas (bis). Refrein: 2X
Ora pensa riba Bo
I riba Bo fieldat
Mi’n por hasi nada mas
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Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 13, 1-9
Bekering is dringend geboden, maar de onvruchtbare
vijgenboom krijgt een nieuwe kans.
In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem
vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van wie
Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had
vermengd. Daarop zei Jezus: “Denkt ge, dat onder alle
Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij
dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als
gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier
omkomen. Of die achttien die gedood werden doordat de
toren bij de Silóam op hen viel: denkt ge dat die alleen
schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem
woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot
bekering komt, zult ge allen op een zelfde wijze omkomen.”
Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: “Iemand had een
vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij kwam
zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij
tot de wijngaardenier: Al sinds drie jaar kom ik aan deze
vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak
hem om! Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man
gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog staan;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op
brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo
niet, dan kunt ge hem omhakken.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging

Geloofsbelijdenis
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Voorbede
Laten we in vertrouwen op Gods zorg, onze voorbeden
voorleggen aan de Heer.
Bidden wij voor de leiders van onze Kerk:
dat zij juist in deze tijd gezuiverd worden van alle
onoprechtheid en eigenbelang; dat zij Gods Geest
mogen ontvangen om Gods buitengewone zorg
zichtbaar te maken in deze wereld. Laat ons bidden.
Bidden wij voor vrede in deze wereld, om een zegen
over alle inspanningen om tot vrede te komen, om
voedsel voor hen die honger lijden en drinken voor hen
die dorst hebben:
dat de grote rijkdom die God aan deze wereld
geschonken heeft, eerlijk verdeeld kan worden.
Laat ons bidden.
Bidden wij voor verslaafden, daklozen en andere
onaanraakbaren in onze samenleving:
dat zij barmhartigheid en adequate hulp mogen
ontvangen van mensen en instanties; dat zij daardoor
iets van Gods liefdevolle nabijheid mogen ervaren. Laat
ons bidden.
Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap en parochie:
dat we in de kracht van Gods Geest samen vorm
kunnen geven aan onze relatie met God; dat die relatie
tot God ook ons onderlinge samenleven mag
bevorderen. Laat ons bidden.
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Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap..
Goede God, wij danken U dat wij U mogen kennen,
dat wij in relatie mogen leven met U. U hebt ons uw
liefde getoond in Jezus Christus, uw Zoon. Met een
beroep op die liefde leggen wij onze voorbeden aan U
voor. Wilt U ons horen en verhoren. Schenk ons uw
Geest die leven doet. Dat bidden wij U, door Christus,
onze Heer. Amen.
Tafellied: Laat het huis gevuld zijn.
Laat het huis gevuld zijn, met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn, met de wolk van mijn geest.
Laat het huis gevuld zijn, met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn, met mijn geur.
Want ik wil komen met mijn geest.
En doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn.
Ik maak je heilig, puur een rein.
Ik laat het levend water stromen door ons heen.
Heer wij roepen tot u.
Kom opnieuw met uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid.
Bewerk het diep in ons hart.
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Heer wees welkom met uw geest.
En doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel waar u woont.
Laat uw leven in ons zijn
Ik maak je heilig, puur een rein.
Ik laat het levend water stromen door ons heen. (bis)
Ik laat het levend water stromen door ons heen.
 Gebed over de gaven
Heer, open onze harten;
dat wij de taal van uw tekenen verstaan.
Leer ons begrijpen dat Gij het zijt die met ons gaat
uit het land der verdrukking naar een leven in vrijheid.
Door Christus onze Heer.
Prefatie
I van de veertigdagentijd
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
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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...
Eucharistisch gebed
V.: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met
ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen
mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die
Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te
drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor
vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons
leven ten einde toe. Heilig deze gaven, met de dauw van
uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en
Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen – Hij zegende U, Hij brak het 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.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn
leerlingen met de woorden: 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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V.: Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat
lijden is en die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt
en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de
Heer is Hij, die is en blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij
komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door
dit brood dat wordt gedeeld.
A.: Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om
gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons
en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de
Mensenzoon hier in ons midden.
V.: Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één
in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus,
onze paus, Johannes, onze bisschop en met alle
bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd
maagd, de moeder van de Heer, met St. Jozef, haar
bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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: Antilliaans (Papiamentu)
Nos Tata, cu ta na shelo
Bo nomber sea santifika
Laga bo reino bini na nos
Bo boluntad sea haci
Na tera komo cu na shelo
Dunanos awe nos pan di cada dia
I Pordona nos debe
Mecos cu nos ta perdona di otro
No laga nos kay den tentashon
Ma libra nos di malo Amen 3x
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: Llevate mi tristeza
Vengo ante ti senjor,
con el alma destrozada.
Traigo roto el corason,
Ya no puedo con mis cargas
Dame hoy la sancion
Prometida en tu palabra
Necesito que tu amor,
me devuelva la esperanza.
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Refrein Llevate mis tristeszas,
llevate mi soledad,
llename de tu espiritu y nada maaaaahaaas
Llevate mis tristezas senjor
Llevate mi soledad
llenema de tu espiritu y nada mas
Yo nos se lo que es amar,
nunca me he sentido amado
siempre me he sentido solo
y de todos rechazado
Pero hoy estoy aqui
atendiendo a tu llamado
dame senjor porfavor
El amor que me ha faltado. Refrein
No quiero seguir igual
yo quiero una vida nueva,
quiero aprender a amar
con el amor que nada espera
Resu-citame senjor, rompe
todas mis cadenas,
Te abro mi corazon llenalo
de tu promesa. Refrein 3x
♫ Lam Gods
Communie
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♫Communielied: La gloria de Dios
La gloria de Dios
Maneja mi vida
Con hilos de amor
Que puso en mi alma
Me lleva hasta el
La gloria de Dios
Gigante y sagrada
Me carga en sus brazos
Alienta mis pasos
Me llena de paz y miel
Sale a jugar
Cuando me viene a ver
Y me deja ganar
Refrein. En la Gloria de Dios tendré
El descanso para mis pies
Con su manto mi frió
Desaparecerá y descansaré
De la Gloria de Dios vendrá
Bendición y abundante pan
Para ti y para mí
Y a quien quiera venir
A la Gloria de Dios
La gloria de Dios
Maneja mi vida
Con hilos de amor
Que puso en mi alma
Me lleva hasta el
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La gloria de Dios
Gigante y sagrada
Me carga en sus brazos
Alienta mis pasos
Me llena de paz y miel
Sale a jugar
Cuando me viene a ver
Y me deja ganar Refrein.
En la Gloria
Ooo de la Gloria de Dios vendrá
Bendición y abundante pan
Para ti y para mí
Y a quien quiera venir
A la Gloria de Dios
oooooooo
Para ti y para mí
Y a quien quiera venir
A la Gloria de Dios .
 Slotgebed
Heer, onze God,
wij danken U voor het geestelijk voedsel
dat wij uit uw hand ontvingen.
Laat niet toe dat wij die tot uw kinderen zijn herboren,
vergeefs van uw spijs hebben geproefd.
Wek in ons het geloof en de werken
opdat de gave van de Geest
die Gij in ons hart hebt gestort,
niet zonder vrucht zal blijven.
Door Christus onze Heer.
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Mededelingen

Wegzending en zegen

♫Slotlied: Hoe groot zijt Gij

(Heel de koor)

O, heer mijn God,
Wanneer ik in verwondering.
De wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder.
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
Tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij,
Hoe groot zijt Gij!(2x)
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen.
Tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd,
Dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein:

Dan zingt mijn ziel
Tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij,
Hoe groot zijt Gij!(4x)
Hoe groot zijt Gij,
Hoe groot zijt Gij!
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