
Antonius van Paduagemeenschap 

Zondag 24 januari 2021 
 

 
Openingslied  

 
Welkomstwoord  
 
Vg.  Keren wij ons tot God, in wie geen verdeeldheid is, en bidden wij om 

vergeving waar wij tekortschoten. 
 

Roep ons op als we te vasthoudend zijn aan eigen comfort en gelijk. 
 

Houd ons alert, als wij te weinig vreugde uitstralen en te weinig 
mensen van hoop zijn. 

 
Heer ontferm U      
Heer ontferm U over ons, toon Uw liefde.           
 
Lofprijzing       
Vg. Laten wij God eren en dankbaar zijn. 

Voor de schepping waarin Hij ons naar zijn beeld geschapen heeft. 
Voor zijn Zoon die ons de werkelijke waarden van het leven heeft  
 



 
laten zien. Waarden die leiden tot een wereld van vrede zonder 
onrecht en tweedracht. 

Allen.  God, hiervoor willen wij U eren en prijzen. 
 
Gebed 
 
Eerste Lezing            Jona 3, 1-5.10 
Uit de profeet Jona. 
Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, 
die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ En Jona 
maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de Heer hem opgedragen had. 
Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. Jona trok de 
stad in, één dagreis ver en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve 
weggevaagd!’ De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten 
uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen God 
zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij 
gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet. 
 
Tussenzang:   Thou knowest Lord                       (Henry Purcell) 
 
 Thou knowest Lord the secrets of our hearts.  
 Shut not thy merciful ears unto our prayer, 
 but spare us Lord, spare us, Lord most holy.     
 O God,  o God most mighthy. 
 O holy and most merciful Saviour, 
 Thou most worthy Judge eternel.   

 Suffer us not at our last hour for any pains 
of death to fall from thee.  Amen. 

 
Evangelie     Marcus 1, 14-20  
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." 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 netten in de steek en volgden Hem. 
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer 
Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.  
Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in 
de boot achter en volgden Hem. 
 

Overweging en orgelspel 
 

Geloofsbelijdenis (allen) 
Ik geloof in God 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen, 
en die er zal zijn al onze dagen. 
Ik geloof in Jezus van Nazareth 
in wie God zichtbaar is geworden: 
voor mensen geleefd en gestorven, 
maar opgestaan ten leven. 
Ik geloof in Gods Geest 
die ons in beweging zet 
om te helen wat gebroken is, 
en hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 
Ik geloof in de kerkgemeenschap, 
geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 
Ik geloof in het leven 
dat sterker is dan de dood. Amen. 
 
DIENST  VAN  DE  TAFEL 
In plaats van het aandragen van brood en wijn worden 7 kaarsen 
aangestoken. 
 
Lied:    Notre Père                  (M.Duruflé) 
 

Intenties 
 

Vg. Eeuwige, 
Met het Licht van de Paaskaars en de zeven kaarsen op het altaar, 
gedenken wij Jezus Christus, Uw Zoon.  
Jezus riep: “Laat je netten los, laat je boot achter op het water, 
 



geloof dat Gods nieuwe wereld begonnen is, dat het nieuwe licht 
doorgebroken is. 

Allen.  Verzameld rond deze tafel, met dit licht in ons midden, 
danken wij U voor al die mensen die deze oproep gehoord 
en beantwoord hebben, die op weg gaan naar een betere wereld. 
Ook wij spreken hier uit Uw weg te willen volgen, 
de weg van liefde en barmhartigheid. 

 
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. Want van U 
is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 

Vredeswens 
 

Lied:         Song of peace 
De hemel van mijn land is blauwer dan de oceaan en het zonlicht straalt op 
klaverblad en pijnboom. Maar ook andere landen hebben zonlicht en klaver 
en de hemel is overal net zo blauw als bij mij. 
Dit is mijn lied, o God van alle volken. Een lied van vrede voor hun land en 
voor het mijne. 
 

Voorbeden 
Na de voorbeden bidden we: Gij, nabije God, verhoor ons gebed 
 
Slotgebed 
 

Mededelingen 
 
Zegen 
 
Lied:           Was Gott tut, das ist wohlgetan     (J.S.Bach) 
 
Was Gott tut, das ist wohlgetan! 
Es bleibt gerecht sein Wille; 
wie er fängt meine Sachen an, will ich ihm halten stille. 
Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten, 
drum laß 'ich ihn nur walten. 


