
1E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - JAAR B 

 
INTROITUS  (Ps. 90, 15-16) 

Invocabit me, et ego 
exaudiam eum: eripiam 
eum, et glorificabo eum: 
longitudinem dierum 
adimplebo eum. 

 Wanneer mijn dienaar Mij 
aanroept, geef Ik gehoor. 
Ik zal hem redden en hem 
aanzien verlenen; een lang 
leven zal Ik hem schenken. 

 

ofwel:  INTREDEZANG (Laus Deo - zie bordnummer) 
 
OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   
 
GEBED 
Almachtige God, geef dat wij door het beleven van 
deze voorbereiding op Pasen dieper doordringen in 
het mysterie van Christus en door een betere 
levenswijze ons voor zijn verlossing openstellen. Door 
onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Genesis 9, 8-15) 

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga Ik mijn 
verbond aan met u en met uw nageslacht en met alle 
levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de 
viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij 
u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte 
van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit 
meer enig levend wezen door het water van de vloed 
zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een 

vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.” En 
God zei: “Dit is het teken van het Verbond dat Ik instel 
tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, 
voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die 
zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de 
aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak 
en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik 
denken aan het verbond tussen Mij en u en alle 
levende wezens; alles wat leven heeft. De wateren 
zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat 
leeft te verdelgen.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 24 (25) 
 

KEERVERS:   

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar  
voor ieder die zijn verbond onderhoudt. 
 

Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. 
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en 
Verlosser. Keervers 
 

Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd 
geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad 
van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. 
Keervers 
 

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. 
Keervers 
 
TWEEDE LEZING  (1 Petrus 3, 18-22) 

Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven 
voor de zonden - de Rechtvaardige voor de 
onrechtvaardigen - om ons tot God te brengen. 
Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar 
de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten 
in de kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark 
bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in 
zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven 

slechts enkelen, niet meer dan acht personen, 
behouden te midden van het water. Dit was een 
voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu 
gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van 
lichamelijke onreinheid maar de verbintenis met God 
van een goed geweten, krachtens de opstanding van 
Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods 
rechterhand, nadat engelen en machten en krachten 
aan Hem onderworpen zijn. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE  (Mt. 4, 4b) 
Niet van brood alleen leeft de mens maar van ieder 
woord dat uit de mond van God voortkomt. 
 

EVANGELIE  (Marcus 1, 12-15) 

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. 
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij 
door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef 
bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun 
diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, 
ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde 
Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods 
is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 

CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 90, 4-5) 

Scapulis suis obumbrabit 
tibi Dominus, et sub 
pennis eius sperabis: 
scuto circumdabit te 
veritas eius. 

 Met zijn vleugels zal de 
Heer u beschermen, en 
onder zijn wieken zult gij 
vertrouwen; met een schild 
zal zijn trouw u omgeven. 
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GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wek in ons hart de juiste gezindheid voor het 
opdragen van deze gaven, waarmee wij het begin 
vieren van onze voorbereiding op het paasmysterie. 
Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE 

Vere dignum et iustum est, 
aequum et salutare, nos 
tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens 
aeterne Deus: per 
Christum Dominum 
nostrum. Qui quadraginta 
diebus, terrenis abstinens 
alimentis, formam huius 
observantiae ieiunio 
dedicavit, et, omnes 
evertens antiqui serpentis 
insidias, fermentum 
malitiae nos docuit 
superare, ut, paschale 
mysterium dignis 
mentibus celebrantes, ad 
pascha demum perpetuum 
transeamus.Et ideo cum 
Angelorum atque 
Sanctorum turba hymnum 
laudis tibi canimus, sine 
fine dicentes: 

 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. 
Veertig dagen heeft Hij 
gevast en door zijn 
voorbeeld deze tijd van 
boete geheiligd. Alle listen 
van de verleider heeft Hij 
weerstaan en ons geleerd 
de macht van het kwaad 
te overwinnen, om het 
paasmysterie met een 
zuiver hart te vieren en 
eenmaal naar het eeuwig 
Paasfeest op te gaan. 
Daarom, met alle Engelen 
en Heiligen, loven en 
aanbidden wij U zolang er 
woorden zijn, en zingen U 
toe vol vreugde: 

 
SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedictus qui 
venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

 Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van  
Uw heerlijkheid. Hosanna in 
den hoge. Gezegend Hij, die 
komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 

EUCHARISTISCH GEBED  
 

COMMUNIERITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 

 
COMMUNIE-TEKST (Mt. 4, 4) 
(Dit zegt de Heer:) Niet van brood alleen leeft de 
mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van 
God. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, Gij hebt ons het brood uit de hemel gegeven 
waardoor ons geloof wordt gevoed, onze hoop 
vermeerderd en onze liefde versterkt. Wij bidden U: 
wek in ons de honger op naar Hem die het levende 
en ware brood is, en laat ons leven van ieder woord 
dat voortkomt uit uw mond. Door Christus onze Heer. 
           
SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          (Marcus 1, 12-15) 
 

. . . Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,    
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef  

bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. . .  


