2e zondag in de veertigdagentijd
8 februari 2021

Het Thema:
Een hart onder de riem
Hij werd voor hun ogen van gedaante
veranderd: zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Marcus 9, 2b-3
Openingsriten
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.

Openingslied: Hoe is uw Naam
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Inleiding
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Een mens kan veel meemaken tijdens dit aardse bestaan.
Soms is het maar goed dat we van tevoren niet weten, wat
ons allemaal te wachten staat. Maar als wij ons
vertrouwen op onze Heer durven te stellen, kunnen wij
ons wapenen tegen de uitdagingen, die op ons pad zullen
komen. Talloze malen in ons leven moeten we iets of
iemand loslaten. Als het gaat, om materiele zaken, is dat
onplezierig, maar niet onoverkomelijk. Werkelijk belangrijk
zijn de mensen, die ons lief zijn, maar ook die moeten we
vroeg of laat loslaten. Dat geldt ook voor de leerlingen van
Jezus. In het evangelie van vandaag mogen zij, en wij,
alvast een glimp opvangen van de stralende volheid van
Jezus. Er ligt nog een moelijke weg in het vooruitzicht: de
weg van lijden en sterven. Tegelijk is er ook het perspectief
dat gloort: de heerlijkheid van de verrijzenis. Helder licht
breekt door in ons donkere bestaan: nieuw leven bij God,
door de dood heen. Drie leerlingen van Jezus mochten
samen met Hem de berg op, en de hemel open zien. Als
wij bidden, mogen wij ook - en zeker op het moment
waarop wij de Eucharistie meevieren, de hemel op een
kier zien openstaan en kracht ontvangen, die ons met
vertrouwen doet voortgaan. Wij bidden voor mensen, die
spreken uit uw naam en uw blijde boodschap verkondigen;
dat zij hun leven blijven funderen op uw woord, dat zij hun
hart richten op het geluk van mensen. Wij bidden ook voor
mensen, die deze veertigdagentijd inhoud willen geven;
dat deze periode er een is van inkeer en bezinning, die
raakt aan de kern van hun bestaan en hun ruimte geeft,
om vrijuit te leven. Wij vragen dit door Christus onze Heer,
Amen.
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SCHULDBELIJDENIS/GEBED OM VERGEVING:
V. 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
schild. 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.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
V. Heer, ontfermen U over ons.
A. Heer, ontfermen U over ons.
V. Christus, ontfermen U over ons.
A. Christus, ontfermen U over ons.
V. Heer, ontfermen U over ons.
A. Heer, ontfermen U over ons.
Collecta-gebed
God, op de berg hebt Gij ons Jezus geopenbaard als uw
Zoon, groter dan de grootste der profeten. Leer ons
luisteren naar zijn woord, en schenk ons inzicht in het
mysterie van zijn lijden en verheerlijking. Hij die met U
leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, de
eeuwen der eeuwuen, Amen.
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Liturgie van het Woord
Eerste lezing
Boven op de berg legt Abraham zijn toekomst, zijn enige
zoon Isaak, in Gods hand. Hij leert God er op een heel
nieuwe manier kennen.
Uit het boek Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18
In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef
stelde. Hij zei tot hem: 'Abraham'. En hij antwoordde: 'Hier
ben ik'. Hij zei: 'Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij
liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar,
op de berg die Ik u zal aanwijzen, als brandoffer op'. Toen
zij de plaats bereikt hadden die God hun had aangewezen,
bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaak vast, en legde hem op het altaar,
boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak
naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe:
'Abraham, Abraham!'. En hij antwoordde: 'Hier ben ik'. Hij
zei: 'Raak de jongen met geen vinger aan, en doe hem
niets! Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt Mij uw
enige zoon niet willen onthouden'. Abraham keek om zich
heen, en bemerkte een ram die met zijn horens in het
struikgewas vastzat. Hij greep de ram, en droeg die als
brandoffer op in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel
van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot
Abraham, en zei: 'Bij mijzelf heb Ik gezworen - spreekt de
Heer - omdat gij dit gedaan hebt, en Mij uw eigen zoon
niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen,
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de
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hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw
nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de
aarde, omdat gij naar Mij hebt geluisterd'. Woord van de
Heer. - Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 116, 10.15.16-17.18-19
Keerverse: Ik mag weer leven onder Gods oog in 't land
van de levenden.
Ik bleef vertrouwen, al zei ik: ik ben gebroken van smart;
want kostbaar is in de ogen des Heren, het leven van wie
Hem vereert. Keerverse:
0 Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw
dienstmaagd, Gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offers zal
ik U loven, de naam van de Heer roep ik aan. Keerverse:
Ik zal mijn geloften volbrengen waar heel zijn volk het ziet.
Op 't voorplein van uw tempel,
in uw Jeruzalem. Keerverse:
Tweede lezing
Paulus zingt een jubelend lied van vertrouwen. Als God
vóér ons is, wie zal dan tegen zijn? Uit de brief van de
heilige apostel Paulus aan de Romeinen 8, 31b-34
Broeders en zusters, Indien God vóór ons is, wie zal dan
tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet
gespaard: voor ons allen heeft hij Hem overgeleverd.
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En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere
schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus
Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is
opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze
zaak bepleit?
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Tussenzang: Kijken naar Mensen
Tussen God en mensen voelt men vaak een kloof.
Kijk naar medemensen want daar groeit geloof.
Leer te accepteren, blijf steeds bij de tijd!
Dan zal men ervaren Gods aanwezigheid.
Nieuwe tijden komen vol onzekerheid.
Kracht uit het verleden helpt ons in de strijd.
Bouwen wij aan vrede zonder veel gedruis!
Hopend op die toekomst voelt de mens zich thuis.
Mens te zijn voor mensen blij en doelbewust,
Zorgen voor elkander geven levenslust.
Optimistisch leven, werken met talent!
Daarbij is de liefde toch het fundament.
Vers voor het evangelie Naar Matteüs 9, 7
Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader
gehoord: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.
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Evangelielezing
Petrus, Jakobus en Johannes zien Jezus boven op de berg in
een heel nieuw licht.
Uit het heilig evangelie volgens
Marcus 9, 2-10
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus
en Johannes met zich mee en bracht
hen boven op een hoge berg waar zij
geheel alleen waren. Hij werd voor
hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter
wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord
en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten
we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en
een voor Elia'. Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren
allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de
Welbeminde, luistert naar Hem'. Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen
Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun
aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de
Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden
het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen. Woord
van de Heer. - Wij danken God.
Overweging:
Symbolische schikking:
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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 heilege Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die
nedergedaald is ter helle, de derde daag verrezen uit de
doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God, de Almachtige Vader, van daar 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 vergeven van de
zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig
leven. Amen
Gebed van de gelovigen (voorbede):
Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Laat ons bidden tot God de Vader, die zich openbaart in
het spreken van zijn Zoon Jezus Christus.
Voor de Kerk: dat zij de gelovigen steeds weer laat delen in
het hemelse visioen en ons mag leren hoe ook wij daaraan
deel kunnen hebben, als wij bidden en de sacramenten
ontvangen. Laat ons bidden…
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Voor onze menselijke samenleving: dat in onze
technocratische wereld, waarin alles maakbaar lijkt te zijn,
oog mag zijn voor een realiteit die we alleen met het oog
van het geloof kunnen zien. Laat ons bidden…
Voor mensen die om wat voor reden dan ook twijfelen of
bang zijn: dat zij het aandurven de uitgestoken hand van
God aan te nemen om te ervaren dat Hij ons innerlijke
vrede schenkt. Laat ons bidden…
Voor onszelf als gelovige mensen: dat we de gewoonte
mogen hebben om in eerste instantie naar God te
luisteren; dat we niet te veel zelf aan het woord willen zijn,
maar in gebed de wil van God ons proberen eigen te
maken. Laat ons bidden…
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Vader in de hemel, U spreekt tot ons in de woorden van
uw Zoon Jezus. Wij danken U dat zijn stem zich tot ons
richt. Wilt U ons helpen elk Woord dat van Hem komt, op
waarde te schatten, opdat wij in staat mogen zijn
daadwerkelijk uw Kerk te zijn. Door Christus onze Heer.
Amen
Eucharistische liturgie: Dienst van de Tafel
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn
worden naar het altaar gebracht.
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Tafellied: God die ons heeft voorzien
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam
Die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op Zijn Zoon
Die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
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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.
Gebed over de gaven
Heer, Gij verwacht van ons geen brandoffer, maar wel het
geloof dat Gij in alles voorziet, en de bereidheid om uw wil
te doen. Heilig wat wij U geven en maak het tot offer van
uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus onze Heer. Amen
Prefatie: Van de tweede zondag van de veertigdagentijd
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. 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. Hij
heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun
op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest
blijken wat wet en profeten ook getuigen, dat lijden en
sterven voert tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U
op aarde zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol
vreugde: Heilig, heilig, heilig...
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer, De God der hemelse
machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
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Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam
des Heren, Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed V, met acclamatie 3
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor
het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw
goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het
verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij
vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze
last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en
deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons †
het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon,
Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij
van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen
gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT
VOOR U GEGEVEN WORDT .
13

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn
handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem
over 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.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt
verlost door uw kruis en verrijzenis.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons
met vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest, bidden wij U, Vader, voor uw
heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede
en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht
aan Franciscus, onze Paus, aan onze bisschop Johannes,
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en aan allen die Gij als herder in uw Kerk hebt
aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet
hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen
met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van
de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld, die op U hun
vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen
wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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:
V. Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft.
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.
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 wachten op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
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A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens:
V. 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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
LAM GODS
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.
Uitnodiging Tot De Communie:
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
Communie:

Communielied: Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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Gebed na de communie
Heer, Gij hebt U aan uw leerlingen getoond. Wij vragen U:
openbaar U ook in het leven van elke dag. Geef ons door
deze eucharistie de kracht om te lijden voor het evangelie
en laat ons eenmaal binnentreden in het onvergankelijke
leven waar Gij zijt in eeuwigheid. Amen
Mededelingen:
Wegzending en zegen:
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
Slotlied: Ga met God en Hij zal met u zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde je bewaren.
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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