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Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen
en buiten het kamp blijven.'
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Openingslied: Om te beginnen zijn wij gekomen
Om te beginnen zijn wij gekomen
uit ons alledaagse doen,
Opgetild en meegenomen
door een vasthoudend visioen.
Om te beginnen willen wij zwijgen
over wat er niets toe doet.
Aan de aardse ruis ontstijgen
tot Jouw vergeten stem ons groet.
Om te beginnen willen wij horen,
onderweg naar goed verstaan.
Ons verlangen wordt herboren
om in Jouw woorden op te gaan.
Om te beginnen zijn wij gekomen,
want in Jou ligt elk begin.
Laat Jouw adem door ons stromen,
roep ons opnieuw Jouw toekomst in.

Begroeting
Gebed om vergeving
tijdens het gebed klinkt
Kyrie (uit Taizé)
Barmhartige, zie ons aan,
hier verzameld in uw huis.
ieder van ons, met eigen gedachten,
van goede wil - maar ook met eigen zwakte,
met ervaringen waarop wij niet trots zijn.
Wees met ons, en vergeef ons.
Kyrie eleison – (uit Taizé)
Vergeef ons de momenten
waarop we onze ogen gesloten hielden voor het leed om ons heen,
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voor de pijn die we elkaar aandeden,
voor het ontkennen van wat waard was
om gezien te worden.
Vergeef het ons en behoed ons.
Kyrie eleison – (uit Taizé)
Vergeef ons de momenten
waarop we de deur van ons hart op slot hielden
we verhinderd waren elkaar open tegemoet te treden,
mensen aan de rand niet zagen staan.
Dat we, vol van onszelf, elkaar naamloos maakten
wees met ons en ontferm U over ons.
Kyrie eleison – (uit Taizé)
Voor alles wat wij hebben nagelaten, vragen wij u,
vergeef het ons,
omring ons met uw liefde,
bemoedig ons om wegen te gaan tot U. en tot elkaar.
God, laat ons U toch weer toelaten.
Amen.

Gloria (uit Taizé)
Gebed bij de opening van de schriften
Lezing

Lev. 13, 1-2. 45-46

De Heer sprak tot Mozes
„Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid
en gaat het lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aaron
of bij een priester van diens geslacht brengen.
Degene die aan huidziekte lijdt
moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen;
Hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein !
Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
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hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven."
Woord van de Heer – Wij danken God.

Psalm 32 Gelukkig ben je als je schuld bekent
(refrein:)
Gelukkig ben je als je schuld bekent, je fouten zonder omhaal toe kunt geven,
Want God vergeeft je als je eerlijk bent en opgelucht begin je een nieuw leven.

Tekst: Oog en oor
Voor wie gekleineerd en weggezet wordt
door opmerkingen of gedrag van anderen,
zou een mens gehoor moeten hebben.
Voor wie stukgelopen is op regels en wetten,
vertrouwen in eigen kunnen kwijt is
of met gebogen hoofd door het leven gaat,
zou een mens oog moeten hebben.
Voor wie als groep geminacht wordt en tot zondebok verklaard,
voor bewegingen en stromingen die lijden onder achterdocht en
verdachtmakingen,
zou een samenleving aandacht moeten hebben.
Op Syrië, Irak, Afghanistan, Myanmar en al die andere brandhaarden,
zou de wereld betrokken moeten zijn.
En waar wij steken laten vallen,
kunnen wij niet veel anders,
dan hopen op Gods aanwezigheid.

Aankondiging van het Evangelie
Alleluja.
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,
Wie mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluja.
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Evangelie

Marcus 1, 40-45

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem
smeekte: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot
hem: “Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem:
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”
Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te
vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame
plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.
Woord van de Heer – Wij danken God.

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

Overweging
Luisterlied na de overweging: Herschep ons hart
Herschep ons hart, heradem ons verstand,
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot Uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg u niet.
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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 Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, 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 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 vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede
We laten wierook branden
Laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van God.
Gezongen acclamatie bij de voorbede:
“Kom adem ons open, adem ons open.”

Onze Vader
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen,
geef dat alle mensen weten, zoals U er is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in Uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn.
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Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander maar weer samen verdergaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar
geef dat wij het juiste kiezen dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt
met Uw licht helpt u ons verder hier en nu en straks altijd.

Gebed om vrede – vredewens
Vredeslied: Vrede mag van hand tot hand
Vrede mag van hand tot hand
Vrede wil thuis zijn in ieder land
Vrede van mens tot mens:
Gods hartewens!

Lichtceremonie en gebed
Lied: Jezus u bent het licht in ons leven (uit Taizé)
Jezus, U bent het licht in ons leven;
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven;
open mij voor uw liefde, o Heer.

Mededelingen
Zegenbede en Zending
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Slotlied: Een zegen
Dat je mond het juiste woord mag vinden
en je handen vol zijn van zachtmoedigheid,
en je oren als luisterende kinderen,
en je hart vol van genegenheid.
Dat je oog goed van kwaad kan onderscheiden
en je voeten bereid de weg te gaan.
Dat de Heer je thuisbrengt aan zijn zijde,
in vertrouwen met Hem op te staan.
-♫-
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De aanraking tussen God en Adam,
Michelangelo, Sixtijnse kapel
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Stel, ik zou het kunnen,
zomaar mensen aanraken,
en ze waren genezen
Ik zou een nieuwe wereld waar maken?
Wat zou het uitmaken
dat ik geen rust meer had. Stel...
Wat voor wereld zou dat zijn?
Als Gods Geest niet over de wateren zou zweven,
Als God niet zou spreken
en het was,
zouden al die genezenen
weten waarom en waarvoor?
Zou de wereld zichzelf genoeg kunnen zijn?

Uw bijdragen aan de collecte
is bestemd voor
de Bisschoppelijke vastenactie.

De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl
en www.sintansfridus.nl
Volg ons op twitter: @SintAnsfridus of op
www.facebook.com/SintAnsfriduskerk
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