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          Zondagsgemeenschap Huldenberg – Onze-Lieve-Vrouwekerk 

   Eucharistieviering 7 maart 2021 om 10u –3e zondag van de veertigdagentijd – jaar B  

Voorganger: Mgr Koen Vanhoutte             
Diaken: Johan Van der Vloet  

♫ Orgelspel 

Begroeting                  

Kruisteken + Openingswoord 

♫ Openingslied: Alta trinita beata 

Gebed om ontferming  - ♫ Heer, ontferm U – ZJ38 – Philippeth 

Bij het begin van deze viering keren wij ons tot God,  
om onszelf te hervinden in zijn woorden ten leven. 
En dan opnieuw te kiezen voor zijn wegen. 
Bidden wij om ontferming. 

Jezus heeft gezegd: 
“Breek deze tempel af en Ik zal hem doen herrijzen.” 
Omdat ons geloof in een betere toekomst broos is  
en onze bereidheid om eraan mee te werken soms zwak. 
Heer, ontferm U over ons.    
♫ Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.     

Jezus heeft gezegd: 
“Maak van het huis van mijn Vader geen markthal.” 
Omdat wij soms lijdzaam toezien hoe mensen  
en de gaven van de schepping worden misbruikt.  
Christus, ontferm U over ons. 
♫ Christus, ontferm U. Christus, ontferm U.     

God zei tot Mozes: 
“Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.” 
Omdat wij in ons dagelijks leven zoveel aandacht en energie besteden 
aan onze eigen ‘afgoden’ 
Heer, ontferm U over ons. 
♫ Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.     

Alta trinita beata, 
da noi sempre adorata. 
Trinita gloriosa, 
unita meravigliosa! 
Tu sei manna saporosa 
e tutta desiderosa!

Gezegende hoge drievuldigheid 
door ons altijd aanbeden 
roemrijke drievuldigheid,  
wonderlijke eenheid 
Jij bent het hemelbrood, sappig 
en heel begeerlijk
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Openingsgebed   
Laat ons bidden.    
Algoede God,  
opdat wij geen verkeerde wegen gaan,  
hebt Gij ons uw Wet gegeven die ten leven leidt. 
Geef ons uw Geest 
om in te zien  
dat het ware leven  
voortkomt uit het Kruis,  
en dat uw Zoon door zijn sterven 
de hele wereld weer heeft opgericht.  
Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen 

Eerste lezing   Ex, 20, 1-3. 7-8. 12-17  
Lezing uit het boek Exodus 
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. 
“Ik ben de Heer uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. 
Gij zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; 
want de Heer laat hen, die zijn Naam lichtvaardig gebruiken, 
niet ongestraft. 
Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. 
Eer uw vader en uw moeder. 
Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. 
Gij zult niet doden. 
Gij zult geen echtbreuk plegen. 
Gij zult niet stelen. 
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. 
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; 
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, 
niet op zijn slaaf, zijn slavin, 
zijn rund of zijn ezel, 
op niets wat hem toebehoort.” 

♫ Antwoordzang  - Als gij naar de woorden luistert – ZJ 739 – H. Jongerius / D.G. Corner 

Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 

Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan 
zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam. 

Tweede lezing   1 Kor. 1, 22-25 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte. 
Broeders en zusters, 
Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. 
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, 
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voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; 
maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, 
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. 
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen 
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 

Vers voor het evangelie 
♫  Misericordias Domini in aeternum cantabo 
Lector: Schep in mij een zuiver hart, mijn God, dat mijn mond uw lof zal zingen. 
♫  Misericordias Domini in aeternum cantabo 

Evangelie Joh., 2, 13-25   
Toen het Paasfeest der Joden nabij was, 
ging Jezus op naar Jeruzalem. 
In de tempel trof Hij de verkopers aan 
van runderen, schapen en duiven 
en ook de geldwisselaars die daar zaten. 
Hij maakte van touwen een gesel, 
dreef ze allemaal uit de tempel, 
ook de schapen en de runderen; 
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels 
en Hij wierp die omver. 
En tot de duivenhandelaars zei Hij: 
“Weg met dit alles! 
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!” 
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: 
De ijver voor uw huis zal mij verteren. 
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: 
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, 
dat Gij dit doen moogt?” 
Waarop Jezus hun antwoordde: 
“Breekt deze tempel af 
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” 
Maar de Joden merkten op: 
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; 
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?” 
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. 
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, 
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, 
en zij geloofden in de Schrift 
en in het woord dat Jezus gesproken had. 
Terwijl Hij bij gelegenheid van het Paasfeest in Jeruzalem was, 
begonnen er velen in zijn Naam te geloven 
bij het zien van de tekenen die Hij deed. 
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, 
omdat Hij allen kende. 
Hij wist wat er in de mens stak 



 4

en daarom was het niet nodig 
dat iemand Hem over de mens inlichtte. 
Zo spreekt de Heer.  Wij danken God. 

♫ Acclamatie  – U komt de lof toe – ZJ 8a 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

Homilie   

♫  Piano  

Geloofsbelijdenis                                                

Voorbeden    ♫ Waar er liefde is (Ubi Caritas - Taizé) 

Voor alle kindjes  
die – zoals ik – dit jaar hun eerste communie willen vieren, 
dat wij vrienden zijn van Jezus en naar zijn woorden luisteren,  
dat wij anderen helpen en blij maken.  
Laten wij bidden.  
♫  Waar er liefde is, ja daar is God. Waar er liefde is, daar is God nabij.  

Voor alle kinderen  
die – zoals ik – dit jaar hun vormsel willen vieren.  
Voor onze ouders en onze begeleiders 
die ons over Jezus vertellen, 
Voor alle mensen die ons Jezus leren kennen  
en in hem geloven. 
Dat we samen de juiste richting blijven gaan. 
Laten wij bidden.  
♫  Waar er liefde is, ja daar is God. Waar er liefde is, daar is God nabij.  

Voor de  jongeren en studenten,  
die zovele activiteiten met vrienden moeten missen 
en snakken naar vrijheid en perspectief.   
Dat zij onderling contact houden  
en steun en begrip krijgen van de mensen rondom hen. 
Laten wij bidden…  
♫  Waar er liefde is, ja daar is God. Waar er liefde is, daar is God nabij.  
Voor ons allen.  
Dat wij in de voorbereidingstijd naar Pasen  
ook ons leven echt willen breken en delen met onze medemensen,  
vooral met hen die het minder goed hebben dat wij,  
door welke omstandigheden dan ook.  
Laten we bidden. 
♫  Waar er liefde is, ja daar is God. Waar er liefde is, daar is God nabij.  
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Voor onze geloofsgemeenschappen in de Pastorale Zone:  
Voor onze zieken en ouderen, voor mensen die leven met een beperking,  
 thuis, in het ziekenhuis, in een woonzorgcentrum,  
dat zij zich gesteund en gedragen voelen door ons. 
Voor de velen die niet meer onder ons zijn, 
maar die ons getekend en gemaakt hebben tot wie we zijn, 
en die ons hun geloof hebben doorgegeven. 
Voor hen die deze week zijn overleden in de Druivenstreek  
Dat zij allen in Gods liefde mogen verder leven, 
dat zij ons blijven inspireren in het goede, over de dood heen.  
Laten wij bidden.  
♫  Waar er liefde is, ja daar is God. Waar er liefde is, daar is God nabij.  

♫  Offerandemelodie – Violen & piano - Air (Bach)    

Bereiding van de gaven   

Gebed over de gaven  

Dankgebed  

♫   Laudate omnes gentes  (Taizé)    

Laudate omnes gentes, laudate Dominum,        
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Heilig, heilig, heilig, geheiligd zij de Heer.  
De hemel en de aarde getuigen van Zijn eer. 

Eucharistisch gebed         

♫   Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert,  
     dat Gij verrezen zijt.  

Onze Vader                                       

Vredeswens 

♫  Lam Gods ZJ38 - Philippeth 
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.  
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Gebed Geestelijke communie       

                                                                                 
Heer Jezus, 
Ik dank U voor uw Woord van Leven 
waarmee Gij mij hebt gevoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten 
in de communie, uw Brood van Leven, 
maar dat is nu onmogelijk. 
Daarom bid ik: 
aanvaard mijn verlangen 
om hecht verbonden te zijn met U. 
Kom met uw liefde in mijn hart 
en laat mij niet vergeten 
dat uw Geest in mij woont. 
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 
mijn Heer en mijn God.  Amen 

♫ Piano  

♫  Communielied -  Ave Verum  - Karl William Jenkins 

Gebed na de communie  

Zending en zegen  

♫  Orgelspel   

    Ave verum, corpus natum 
    de Maria Virgine, 
    Vere passum, immolatum 
    In cruce pro homine, 
    Cuius latus perforatum 
    Fluxit aqua et sanguine, 
    Esto nobis praegustatum 
    Mortis in examine. 
    Iesu dulcis, Iesu pie, 
    fili Mariae. Amen

Gegroet waarachtig lichaam 
geboren uit de Maagd Maria 
dat werkelijk heeft geleden 
en voor de mens geofferd is aan het kruis. 
Uit wiens doorboorde zijde 
water met bloed vloeide. 
Wees voor ons een voorsmaak 
tijdens de beproeving van de dood. 
O Jezus zoet, O Jezus getrouw, 
O Jezus, Zoon van Maria. Amen.


