Eucharis eviering: Woonzorgcentrum Westervier
Speelpleinlaan 44 Sint-Kruis Brugge
Kapel Hemelbake
zondag 24 januari 10.00 uur
Derde zondag door het jaar: ‘Komt, volgt mij’
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voorganger: Bisschop Lode Aerts
diaken: Wilfried Desrumaux
pastor: Jose en Verhelst
orgelist: Ignace Michiels
zang: Roel Vansevenant
lector: directeur Dirk Snauwaert

Openingslied: Roept God een mens tot leven (ZJ 914)
1 Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven
hij lee ten dode toe.
2 Gods woord roept door de jden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide,
het moet de zee ingaan.
3 Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water,
dat volk van God zijn wij.
5 Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor al jd.
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8 Hij zal zijn leven geven,
Hij maakt zichzelf tot brood
Hij ster en anderen leven,
Hij overlee de dood.

Kruisteken, Bijbelse groet en welkom
Kyrielitanie (ZJ 56)
-Heer Jezus, Gij roept ons op om ons te bekeren, Heer on erm u over
ons.
Kyrie eleison
-Christus, Gij vraagt ons om niet in het aardse op te gaan, Christus
on erm u over ons
Christe eleison
-Heer Jezus, Gij nodigt ons uit om uw roepstem te volgen, Heer on erm
u over ons
Kyrie eleison
Hulde aan God die ons bevrijdde (Hans Bouma - Ignace Michiels)
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Hulde aan God die ons bevrijdde,
zijn hart gaat naar ons uit.
Laten wij Hem ons lo ied wijden,
Hij voelt zich bij ons thuis.
Hij stelt zijn eer in onze vreugde,
ons lied is Hem tot troon.
Laten wij onze God verheugen
die in ons zingen woont.

God gaf ons ruimte om te leven,
Hij deelt zich aan ons mee.
Hij hee ons met zijn Zoon gezegend,
vervult on met zijn Geest.
Wij o eren Hem onze adem,
Hij deelt in ons bestaan.
Wij zullen Hem op handen dragen,
verheerlijkend zijn Naam.
Openingsgebed
Eerste lezing: (Jona 3, 1-5.10)
Uit de profeet Jona
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Het woord des Heren werd gericht tot Jona:
'Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad,
en verkondig haar de boodschap die Ik u zal
ingeven.'
En Jona begaf zich op weg naar Nineve
zoals de Heer hem bevolen had.
Nineve nu was een geweldig grote stad,
wel drie dagreizen groot.
En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte
als volgt:
'Nog veer g dagen en Nineve zal vergaan!'
De mensen van Nineve geloofden het woord van God; ze riepen een
vasten af
en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.
En God zag wat ze deden

en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden.
En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij
voerde zijn dreiging niet uit.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Antwoordpsalm: (Psalm 25)
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar.
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en verlosser.
Gedenk uw barmhar gheid, Heer, uw al jd
geschonken on erming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met
erbarmen.
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.
Tweede lezing: (1 Kor 7, 29-31)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinthe
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Zusters en broeders,
De jd is kort geworden.
Laten daarom zij die een vrouw hebben
zijn als hadden zij ze niet;
zij die wenen als weenden zij niet;
zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd;

zij die kopen als werden zij geen eigenaar.
Kortom zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan;
want de wereld die wij zien gaat voorbij.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Alleluia(Mc 1)
Alleluia
Het rijk Gods is nabij:
geloo in de Blijde Boodschap.
Evangelie: (Mc 1, 14-20)
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Nadat Johannes was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei: 'De jd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en geloo in de Blijde Boodschap.'
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;
zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.'
Terstond lieten zij hun ne en in de steek en volgden Hem.
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens
broer Johannes;

ook zij waren in de boot bezig met hun ne en klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.
Woord van de Heer
Wij danken God.

Acclama e
Alleluia
Homilie
Geloofsbelijdenis
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Ik geloof in God
de Almach ge 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 hee onder Pon us Pilatus,
gekruisigd is, 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
Almach ge 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 vergi enis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.
Amen.
Voorbeden
Bereiden van de gaven
Gebed over de gaven
Prefa e
Sanctus(ZJ 56)
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Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Heilig, heilig, heilig de Heer,
Dóminus Deus Sabaoth;
de God der hemelse machten.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in excelsis.
Hosanna in den hoge.

Benedictus, qui venit in nómine Dómini.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in excelsis.
Hosanna in den hoge.
Eucharis sch gebed
Acclama e na de consecra e: (ZJ 14d)
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker verkondigen wij
de dood des Heren totdat Hij komt.
Onze Vader
Vredeswens
Agnus Dei: (ZJ 56)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
dona nobis pacem.
geef ons vrede.
Communie
Lied na communie: Voor de toegewijden (ZJ 552)
Voor de toegewijden,
s llen in den lande,
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij u, Heer!
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Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,

niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van u!
Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur
dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen God is hier,
zingen voor de Heer.

Gebed na de communie
Zegen en wegzending

