
God kijkt je aan met de zachte ogen van elke mens 
die begrip voor je heeft. 
Hij is aanwezig in ieder goed woord  
dat een steun en troost voor je is. 
Hij is de hand op je schouder die je de moed geeft 
en je liefdevol terechtwijst als je donkere wegen gaat. 
God is aanwezig in de mond die je met liefde kust. 
Het is de warmte van zijn hart die je voelt in elke omhelzing. 
 
Phil Bosmans 
 

Gebed 
 
Kom Vader, hou ons de hand boven het hoofd en wij zullen leven. 
Kom Heer Jezus, wees ons nabij, opdat ook wij bij U zouden zijn 
met heel ons hart, één en onverdeeld. 
Kom H. Geest, vernieuw onze geest met uw vuur, uw licht, uw 
kracht, uw liefde. Geef onze aarde een nieuw gezicht, God, 
en moge wij, uw kerkvolk, de wereld daarin voorgaan. Amen. 

 
Zegen 

 
Kom en volg mij zegt Jezus, tot elk van ons.  
Met heel ons hart luisteren en geloven  
in de Blijde Boodschap verandert ons leven.  
De ontmoeting met Jezus doet ons naar anderen toe gaan,  
in een geest van dienstbaarheid, vriendschap en vrede. 
Mogen wij door de inspiratie van Gods Geest mensen worden 
naar Jezus voorbeeld.  Daartoe wil God ons nu zenden en zege-
nen met zijn kracht,  
Hij die is Vader, Zoon en H. Geest. Amen 

 
 

3de zondag door het jaar 
 

Inleiding 
 
Laten we ons zegenen door God,  
die is Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Elke tijd opnieuw zendt God profeten, mensen om tegen de 
stroom in te gaan en te herinneren aan Zijn liefde en zorg voor 
mensen. Doorheen hun woorden en daden blijft God ook ons 
aanspreken.  
 
De profeet Jona mag Gods barmhartigheid en vergeving  
tegenover de mensen van Nineve heel concreet ervaren.  
 
Bij het begin van zijn openbaar leven riep Jezus de mensen uit 
zijn omgeving op tot een nieuwe manier van leven.  
Hij nodigde hen uit met Hem mee te trekken,  
 

Gebed 
 
Heer, onze God, Gij brengt alles met liefde tot stand  
en bewaart het in uw goedheid. Geef ons de moed ware leerlingen 
te zijn van Jezus en naar zijn Woord te handelen. Amen. 

 
1ste lezing Jona 3, 1-5, 10 

 
Het verhaal van de profeet Jona vertelt dat er heil is voor iedereen.  

 
In die dagen sprak de Heer tot de profeet  Jona : 
“Sta op, ga naar Ninive, die grote heidense stad, 
en zeg tot haar inwoners 



dat hun verdorvenheid tot Mij is doorgedrongen .” 
Jona ging op weg zoals de Heer hem bevolen had . 
Ninive was een geweldig grote stad : 
drie dagen had men nodig m erdoor te reizen . 
Jona  trok de stad in en toen hij één dag gegaan had, 
riep hij de inwoners toe : 
“Nog veertig dagen en Ninive wordt met de grond gelijk ge-
maakt .” 
De mensen van Ninive geloofden het woord van God . 
Zij kondigden een vasten af 
en iedereen, van klein tot groot, trok boetekleren aan . 
Toen de koning van Ninive dit hoorde,  stond hij op van zijn 
troon, legde zijn koninklijk gewaad af en trok een boetekleed 
aan . Ook liet hij in Ninive omroepen : 
“Op bevel van de koning mag niemand iets eten of drinken . 
Iedereen moet een boetekleed dragen en met aandrang tot God 
bidden . Allen moeten zich afkeren van hun slecht gedrag 
en van de ongerechtigheid die aan hun handen kleeft .” 
En God zag wat zij deden. Hij zag hoe ze zich bekeerden . 
God kreeg spijt dat Hij hen met de ondergang bedreigd had 
en spaarde de stad . 
 

Evangelie Mc.  1,  14-20 
 
Toen Johannes de Doper gevangen was genomen, 
ging Jezus naar Galilea . 
Hij verkondigde er de blijde boodschap en zei : 
“de tijd is vervuld en het rijk van God is nabij . 
Bekeer u en geloof in de blijde boodschap .” 
Eens liep Jezus langs het meer van Galilea . Hij zag Petrus en 
Andreas, twee broers . Die waren bezig hun netten uit te zetten 
in het meer . Zij waren namelijk vissers . 
Jezus zei : 
“Kom en volg Mij . 
Vissers van mensen maak Ik van u .” 
Onmiddellijk lieten zij hun netten in de steek 
en gingen met Hem mee . 
Een eindje verder zag Jezus Jacobus en Johannes, 
de zonen van Zebedeüs . 
Zij zaten ook in hun boot en maakten hun netten klaar . 
En Jezus riep : “Kom .” 
En zij lieten hun vader Zebedeüs 
met zijn helpers in de boot achter en volgden Hem. 

 

Voorbeden 
 
Doorheen Jezus woorden en nabijheid bij mensen  
brengt God genezing, hoop en vreugde.  
Laten we dan ook vol vertrouwen bidden tot God. 
 
Voor paus Franciscus en voor alle leiders van christelijke kerken 
en gemeenschappen. Dat ze zich verder inzetten voor, begrip en 
waardering van andere kerkgemeenschappen en streven naar 
eenheid met verschillende accenten in de beleving van de  
navolging van Jezus.    Laten we bidden 
 
In deze internationale bidweek bidden we om eenheid en  
verbondenheid tussen belijders van verschillende religies. 
Moge zij steeds opnieuw putten uit de liefdesbron die God zijn 
mensen aanbiedt.    Laten we bidden 
 
Voor mensen die de moed dreigen te verliezen in deze periode. 
Dat zij mensen ontmoeten die naar hen luisteren hun hoop delen 
dat Gods Geest vrede en respect  in de harten van mensen legt. 
Laten we bidden 
 
Bidden we voor onze persoonlijke intenties. 
 

Onze Vader 
 

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. 
 

Bezinning 
 

 
God heeft je lief 
 
Overal waar mensen liefhebben is God werkzaam aanwezig. 
God is aanwezig in elke goede mens die van je houdt, 
die jou de moeite waard vindt, 
die met je meegaat en bij je blijft als de avond valt. 
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