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Week van 10 tot 17 februari
5de zondag door het jaar
Eucharistieviering mmv Cantando
Opening.
Schuldbelijdenis: nr.703.
Kyrië: nr.719
Gloria: nr. 720.
1ste lezing: Jesaja 6, 1-2a 3-8
In het sterfjaar van koning Uzziáhu zag
ik de Heer, gezeten op een hoge en
verheven troon: zijn sleep bedekte heel
de vloer van de tempel. Hij was
omgeven met serafs; elk had zes
vleugels, en zij riepen elkaar toe:
‘Heilig, heilig, heilig de Heer der
hemelse machten! Heel de aarde is vol
van zijn glorie!’ Het luide roepen deed
de drempels schudden in hun voegen en
het heiligdom stond vol rook. Toen riep
ik: ‘Wee mij, Ik ben verloren! Want ik
ben een mens met onreine lippen, ik
woon te midden van een volk met
onreine lippen, en toch hebben mijn

ogen de Koning, de Heer der hemelse
machten, gezien!’ Maar een van de
serafs vloog naar mij toe met een
gloeiende kool die hij met een tang van
het altaar genomen had; hij raakte mijn
mond daarmee aan en sprak:’ Nu dit uw
lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden
verdwenen, uw misstappen vergeven.’
Daarop hoorde ik de Heer spreken:’ Wie
moet ik zenden! Wie zal voor ons gaan?’
En ik antwoordde: ‘Hier ben ik, zend
mij!’
Zo spreekt de Heer.

Tussenzang: Psalm 138
Refrein: Ik zing voor U en alle hemelmachten.
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
Refrein
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, Gij hebt mij altijd nieuwe moed
gegeven. Refrein

U zullen alle koningen der aarde eren, wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt. Ook zij
zullen de daden van de Heer bezingen: ja, waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.
Refrein
Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding: de Heer voltooit voor mij al wat ik
onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde; vergeet het maaksel van uw
handen niet! Refrein
2de lezing: I Korintiërs 15, 1-11
Of 15,3-8.11
Broeders en zusters, (ik vestig uw
aandacht op het evangelie dat ik u heb
verkondigd, dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt en waardoor
gij ook gered wordt: indien ge er
tenminste aan vasthoudt in de vorm
waarin ik het u verkondigd heb, anders
zoudt gij tevergeefs gelovig geworden
zijn. ) In de eerste plaats dan heb ik u
overgeleverd wat ik ook zelf als
overlevering heb ontvangen, namelijk
dat Christus gestorven is voor onze
zonden, volgens de Schriften en dat Hij
begraven is, en dat Hij is opgestaan op
de derde dag, volgens de Schriften, en
dat Hij is verschenen aan Kefas en
daarna aan de Twaalf. Vervolgens is Hij

verschenen aan meer dan vijfhonderd
broeders tegelijk, van wie de meesten
nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn
gestorven. Vervolgens is Hij verschenen
aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook
verschenen aan mij, de misgeboorte. (Ja,
ik ben de minste van de apostelen, niet
waard apostel te heten, want ik heb Gods
kerk vervolgd. Maar door de genade van
God ben ik wat ik ben en zijn genade
aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb
harder gewerkt dan alle anderen, niet ik,
maar de genade van God met mij. )
Maar of zij het nu zijn of ik, dàt
verkondigen wij en dàt hebt gij geloofd.
Zo spreekt de Heer…

Tussenzang: Alleluja, Ik ben het Licht van de wereld,,zegt de Heer, wie Mij volgt zal het
licht des levens bezitten. Alleluja.
Evangelie: Lucas 5, 1-11
Op zekere dag stond Jezus aan de oever
van het meer van Gennesarét, terwijl de
mensen op Hem aandrongen om het
woord Gods te horen. Hij zag nu twee
boten liggen aan de oever van het meer;
de vissers waren eruit gegaan en
spoelden hun netten. Hij stapte in een
van de boten, die van Simon en vroeg
hem een eindje van wal te steken. Hij
ging zitten en vanuit de boot vervolgde
Hij zijn onderricht aan het volk. Toen
Hij zijn toespraak had geëindigd, zei Hij
tot Simon: ‘Vaar nu naar het diepe en

gooi uw netten uit voor de vangst.’
Simon antwoordde: ‘Meester, de hele
nacht hebben we gezwoegd zonder iets
te vangen; maar op uw woord zal ik de
netten uitgooien.’ Ze deden het en
vingen zulk een massa vissen in hun
netten, dat deze dreigden te scheuren.
Daarom wenkten ze hun maats in de
andere boot om hen te komen helpen.
Toen die gekomen waren, vulden zij de
beide boten tot zinkens toe. Bij het zien
daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet
en zei: ‘Heer, ga van mij weg, want ik

ben een zondig mens.’ Ontzetting had
zich meester gemaakt van hem en allen
die bij hem waren vanwege de vangst
die ze gedaan hadden. Zo verging het
ook Jakobus en Johannes, de zonen van

Zebedeüs, die met Simon samenwerkten.
Jezus echter sprak tot Simon: ‘Weest
niet bevreesd, voortaan zult ge mensen
vangen.’ Ze brachten de boten aan land
en lieten alles achter om Hem te volgen.

U komt de lof toe: nr. 265.
Overweging
Geloofsbelijdenis: nr. 722
Voorbeden.
Collecte.
Eucharistie: nr. 723.
Prefatie: nr. 725 Eucharistisch gebed: nr. 731
Communieritus: nr. 738/739.
Slotritus: nr. 740

Mededelingen:
•
•
•
•
•
•

•

•

Vandaag 10 februari zal tijdens de eucharistieviering in Oud- Beijerland
Marieke van Overbeeke het sacrament van het H. Vormsel ontvangen.
Deze zondag wordt na de Eucharistieviering in Puttershoek en OudBeijerland de Blasiuszegen gegeven.
Vandaag ook weer soepzondag.
Vrijdag 15 februari is er Bezinningsochtend over ``Vredemakers in
naam van de Heer”. Inloop 9.45 uur, aanvang 10.00 uur. U bent welkom!
Vrijdag middag 22 februari is er HerbergInn over “Vasten toen en nu”.
Inloop 14.00 uur, koffie en thee en aanvang 14.30 uur. U bent van harte
welkom!
Oproep voor de vacature van wijkbezorger en / of wijkcontact-persoon
voor wijken binnen Oud -Beijerland.
Voor verschillende wijken in Oud Beijerland wordt gezocht naar
wijkcontactpersonen en bezorgers van het parochieblad “ Rondom”.
Coördinator van de wijkcontactpersonen, Ella Engelen:
rengelen@chello.nl, of 0186-617847 / 0639671222
Kamerkoor Toonkunst nodigt u uit voor het concert “Verklankt Verdriet”
met o.a. 10 stemmig Stabat Mater van Domenico Scarlatti. Dit concert
vindt plaats in onze kerk op 15 februari om 20.15. Kaarten a €12.50
inclusief drankje bij aanvang van het concert.
Alle zondagen, behalve bij de gezinsvieringen met Deo Melodia, is er
tijdens de viering een kinderwoorddienst in het parochiecentrum.

Gebedsintenties Oud-Beijerland:

Zo Meindert Cornelis Leeuwenburgh en Petronella LeeuwenburghGroen
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland
Cornelia van Overbeek
Kaj Dee
Gerardus Hendrikus Koenraadt en Claziena Christina Maria
Koenraadt-v Rhijn
Rudolf Frans Swens en Robbert Swens
Maria Johanna Theresia Nieuwenhuizen -Meeuwis
Joke van Tiggelen
Oud-Beijerland

weekend
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11.00

EV (GS) mmv
Cantando. Na de
viering Blasiuszegen
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09.30

EV (GS)
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11.00

EV (VR en LN)
mmv. Deo Melodia
Di Rozenkrans
Di EV
Vr. EV
Zondag na viering
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17 febr

09.30

EV (VR en LN)

18.40
19.00
09.00

Weekvieringen

Zijn Stem gehoord
“ Ik heb de stem van de liefde gehoord
die in mijn binnenste woont,
overtuigender dan ooit tevoren,
Ik wil blijven vertrouwen op die stem
en me erdoor laten leiden,
voorbij de grenzen van mijn korte bestaan,
naar de wereld waar God alles in allen is.”

Henri Nouwen (1932-1996)

