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Hartebrugkerk, Leiden 

Eucharistieviering  zondag 28 februari 2021  -  11:15 uur 

Tweede zondag van de Veertigdagentijd 

 

voorganger: pastoor Walter Broeders 
organist: Jan Verschuren 

cantores: enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkerk o.l.v. Theo Goedhart 

 

Vóór de dienst is er in de Veertigdagentijd geen muziek 

 

Introitus: Psalm 27, 8-9 & 1 

Tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, vultum tuum, Domine, requiram: ne avertas faciem tuam 

a me. Dominus illuminatio mea, et salus mea: quem timebo? 
Naar U gaat mijn hart uit: U wil ik zien, uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet. De Heer is 

mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen? 

 

Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te 

kunnen vieren. 

Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in 

doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de 

heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden 

tot de Heer, onze God. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het 

eeuwig leven. 

Amen. 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 17
e
 mis. 

 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

  

Collecta-gebed 

 

Liturgie van het Woord 

 

Eerste lezing: Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

In die dagen  gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: “Abraham.” En hij 

antwoordde: “Hier ben ik.” Hij zei: “Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van 

de Moria en draag hem daar, op de berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.” Toen zij de plaats 

bereikt hadden die God hen had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het 

hout op, bond zijn zoon Isaak vast, en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham 

echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van 

de Heer hem van uit de hemel toe: “Abraham, Abraham!” En hij antwoordde: “Hier ben ik.” Hij zei: 

“Raak de jongen met geen vinger aan, en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt 

mij uw enige zoon niet willen onthouden.” Abraham keek om zich heen, en bemerkte een ram, die 
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met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram, en droeg die als brandoffer op, in plaats 

van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham, en 

zei: “Bij mijzelf heb ik gezworen - spreekt de Heer - omdat gij dit gedaan hebt, en mij uw eigen zoon 

niet hebt onthouden, daarom zal ik u overvloedig zegenen, en uw nakomelingen talrijker maken dan 

de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de 

poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, 

omdat gij naar mij hebt geluisterd.” 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Graduale: Psalm 83, 19.14 

Sciant gentes quoniam nomen tibi Deus: tu solus Altissimus super omnem terram. Deus meus, pone 

illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti. 
Laat de volekeren beseffen, dat uw Naam God is; Gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde. Mijn God, maak 

hen tot een werveling en als kaf voor de wind. 

 

Tweede lezing: Romeinen 8, 31b-34 

Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon 

niet gespaard: voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al 

het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen 

veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten 

aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit? 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Tractus:  Psalm 60, 4-6 

Commovisti Domine terram, et conturbasti eam. Sana contritiones eius, quia mota est. Ut fugiant a 

facie arcus: ut liberentur electi tui. 
Heer, Gij hebt de aarde geschokt en geschud. Herstel haar scheuren, want zij wankelt. Laat uw uitverkorenen 

ontkomen aan de boog, opdat zij worden bevrijd. 

 

Evangelielezing  Marcus 9, 2-10 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus – Lof zij U, Christus. 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge 

berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd 

glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij 

onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat we hier 

zijn. Laten we drie tenten bouwen, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.” Hij wist niet goed 

wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk 

klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Toen ze rondkeken, zagen ze 

plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus 

hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn 

opgestaan. Zij hielden het inderdaad vóór zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit 

de doden mocht betekenen. 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis – Credo 3 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in 

unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
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Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per 

quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum 

Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 

 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemelen en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. 

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. God van God, licht van 

licht, waarachtig God van waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen 

gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel, en vlees geworden is 

van de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden; die voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden 

heeft en begraven is; ten derde dage is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgestegen naar de hemel is Hij nu gezeten 

aan de rechterhand des Vaders, en wederom zal Hij komen met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden; En zijn 

koninkrijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon 

uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En 

één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. 

En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de wereld die komen zal. Amen. 

 

Voorbede 

 

Eucharistische liturgie 

 

Bereiding van de gaven; de schola zingt "Attende Domine" 

 
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.  

Geef acht, Heer, en heb medelijden, want wij hebben gezondigd tegen U.  

 

Ad te Rex summe, omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes: exaudi Christe, supplicantum preces. Attende 

.... 

 

Tot U, hoogverheven Koning, Verlosser van ons allen, heffen wij wenend onze ogen op; verhoor, Christus, de gebeden 

van de smekenden.  

 

Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, janua caelestis, ablue nostri maculas delicti. Attende .... 

Rechterhand van de Vader; hoeksteen, weg van het heil, poort van de hemel, was de smetten van onze zonden af. 

 

Rogamus, Deus, tuam majestatem: auribus sacris gemitus exaudi: crimina nostra placidus indulge. Attende .... 

God, wij smeken uw majesteit; verleen ons zuchten genadig gehoor; vergeef ons goedertieren onze misslagen.  

 

Tibi fatemur crimina admissa: contrito corde pandimus occulta: tua, Redemptor, pietas ignoscat. Attende .... 

U bekennen wij de bedreven fouten, met berouwvol hart belijden wij onze geheime zonden; Uw liefde, Verlosser, 

moge ze vergeven.  

 

Innocens captus, nec repugnans ductus, testibus falsis pro impiis damnatus: quos redemisti, tu conserva, Christe. Attende 

....  

Onschuldig zijt Gij gevangen genomen, zonder tegenstreven weggevoerd, op valse getuigen voor de zondaars 

veroordeeld; Christus, bewaar hen die Gij hebt verlost.  

 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons 

en van heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 
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Eucharistisch gebed 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 

Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

(Prefatie van de tweede zondag van de veertigdagentijd) 

 

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. Hij heeft zijn eigen dood aan 

de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat 

wet en profeten ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de verrijzenis. 

Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en zingen 

U toe vol vreugde: 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
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 V) 

Pr. God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor 

het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 

verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 

maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 

lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van 

zijn liefde tot het uiterste toe. 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebrokenen aan zijn leerlingen 

gegeven met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 

aan zijn leerlingen en zei: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Mysterium fidei. 

Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, 

dat Gij verrezen zijt. 

 

Pr. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 

overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de 

heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. 

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en 

eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan allen die Gij als herders in 

uw Kerk hebt aangesteld. 
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Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de 

dood van ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 

samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen 

wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 

heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Allen. Amen. 

 
Gebed des Heren 

 

Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 

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.  

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 

mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredesritus 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u". Let 

niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef  vrede in uw naam en 

maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. – Amen. 

De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 

Wenst elkaar de vrede. 

 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 

 

Communie 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

wereld. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 

 

(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele 

aanwezigheid.  Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen worden door uw 

goddelijke genade.  Jezus, kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof,  een diep vertrouwen, een 

oprechte nederigheid,  door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en 

genaden die u ons schenkt  door deze geestelijke communie.   Amen. 

 

COMMUNIO  Matteüs 17, 9 

Visionem quam vidistis, nemini dixeritis, donec a mortuis resurgat Filius hominis. 
 Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan. 

 

Orgelmuziek tijdens de communie: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 en Liebster Jesu, wir sind 

hier, BWV 731 - Johann Sebastian Bach 

 

Gebed na de communie 
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Mededelingen 

 

Slotriten 

 

Zegen 

 

Wegzending 

Gaat nu allen heen in vrede. – Wij danken God. 

 

Orgelmuziek: Fuga in C-Dur, BWV 953 - Johann Sebastian Bach 


