4de zondag door het jaar - B
Een nieuwe leer met gezag
Zondag 31 januari 2021

INTREDEZANG: Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
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Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
BEGROETING
GEBED OM VERGEVING
We maken het stil
in onze kerken en in onze harten.
Wij vragen God
of Hij ons wil vergeven [stilte]
Barmhartige God,
wij zijn maar mensen
mensen. met hun mooie
en minder mooie kanten.
Wij maken ruzie,
we spreken kwaad, we doen verkeerd.
Vergeeft U ons daarvoor?
Wij willen het beter doen.
Wilt U ons daarbij helpen? (stilte)
Barmhartige Vader, vergeef onze zonden,
help ons het goede te doen,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Amen
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KYRIE uit Missa in Honorem St. Ambrosius – Jan Nieland
EER AAN GOD
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij
verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer
God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer,
eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon
van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U
over ons. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons
gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over
ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen
de Allerhoogste: Jezus Christus. Met de heilige Geest in de
heerlijkheid van God de Vader. Amen.
GEBED

Eerste lezing: uit Deuteronomium 18:15-20
Mozes sprak tot het volk en zei: 'Uit uw eigen broeders zal de
Heer uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar
wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de
dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd. Toen
hebt gij gezegd: Laat mij de stem van de Heer mijn God niet
meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.
De Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben gelijk. Ik zal uit
hun broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. Ik zal
hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles
zeggen wat Ik hem opdraag. En van hem die geen gehoor
geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik zelf
rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn
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naam te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of
die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij
sterven, die profeet.' Wij danken God voor zijn Levend Woord
TUSSENZANG Brood zal ik u geven
Brood zal ik u geven
dat uit de hemel daalt
brood dat de Vader u geven zal
dat de wereld vol leven haalt
Refrein: Geef ons dit brood altijd
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
wie anders zou het u geven.
Ik ben brood voor leven
wie mij eet hongert nooit
Brood dat voor u uit de hemel komt
tot nieuw leven de wereld tooit.

Refrein

Mensen sleuren, sloven
voor kost die kort beklijft
Werk voor het brood dat u brengen
zal een nieuw leven dat altijd blijft.

Refrein

TWEEDE LEZING 1 Korintiërs 7: 32-35
Broeders en zusters, ik zou willen dat gij zonder zorgen
waart. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des
Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Maar de getrouwde
heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, en
zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die geen man meer heeft
en het ongehuwde meisje hebben zorg voor de dingen van de
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Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De getrouwde
vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en zij wil haar
man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw
vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij alleen om de
eerbaarheid en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.
Wij danken God voor zijn Levend Woord
LOFZANG VOOR HET EVANGELIE
Halleluja. Als iemand mij liefheeft
zal hij mijn woord onderhouden.
En wij zullen tot hem komen. Halleluja.
EVANGELIE: Marcus 1:21-28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum, en
op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar
Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van
verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals
de Schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit. Er
bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht
was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen:
'Jezus van Nazareth, wet hebt Gij met ons te maken? Ge zijt
gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt:
de Heilige Gods.' Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga uit
hem weg.' De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf
nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden
zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat
toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de
onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.' Snel verspreidde
zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van
Galilea. Wij danken God voor zijn Levend Woord
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ACCL. NA HET EVANGELIE: U komt de lof toe
VERKONDIGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof dat God, ons nabij is.
Hij is het begin van alle leven.
Hij is de stem die ons roept:
Hij geeft ons zijn liefde.
Ik geloof in Jezus Christus,
Hij ons heeft laten zien wat liefde is.
Hij is gekomen om te vertellen
van het goede in deze wereld.
Jezus is sterker dan lijden en dood:
Hij doet mensen weer opstaan.
Ik geloof in de heilige Geest,
De heilige Geest geeft moed.
Mensen krijgen er hoop door.
Ze worden vrienden van elkaar.
De Geest leert ons elkaar te vergeven
en samen te bouwen aan een wereld van vrede.
Zo zijn wij een Kerk waarin iedereen welkom is!
Zo geloven wij in de hoop en de liefde
die komen van God. Amen.
ACCLAMATIE BIJ VOORBEDEN
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.
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OFFERGAVE Lead

me Lord, Samuel Wesley (1766-1837)
Lead me, Lord, lead me in
Leid mij Heer, leid mij in Uw
Thy righteousness,
rechtvaardigheid.
make Thy way plain before
Maak Uw weg duidelijk voor
my face.
mij.
For it is Thou, Lord, Thou
Want U bent het Heer, U
Lord, only that makest me
alleen, die mij in veiligheid
dwell in safety.
doet leven.

GEBED OVER DE GAVEN
EUCHARISTISCH GEBED

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij U,
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de
Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor Gij
alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als heiland
en verlosser. Hij is vleesgeworden door de heilige geest, en uit een
maagd geboren. Om uw wil te vervullenen U een heilig volk te
verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden
aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag
voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de
engelen, en met alle heiligen, roemen wij uw heerlijkheid, en wij
juichen en zingen:
SANCTUS & BENEDICTUS uit Missa in Honorem St. Ambrosius

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest. Dat zij
voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze
Heer. Toen Hij werd overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden op zich
nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het, en
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gaf het zijn leerlingen met deze woorden: ‘Neemt, en eet hiervan,
gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.’
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: ‘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." Verkondigen wij het mysterie van het
geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
En wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige
dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van
Christus, en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden
vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze
paus, Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk
verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds
ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen
dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan, en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: Ontferm u over ons allen,
opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus,
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle
heiligen, in het bijzonder de heilige Augustinus, de zalige Titus
Brandsma, de heilige Urbanus, de heilige Anna, met de Heilige
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Geest en Jezus als onze Goede Herder, beschermers van onze
geloofsgemeenschappen die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en
U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 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. - Amen.
ONZE VADER: gebeden

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 aan onze schuldenaren; en breng ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade. Want van U is het Koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. - amen
VREDESWENS

AGNUS DEI uit Missa in Honorem St. Ambrosius – Jan Nieland
COMMUNIE en COMMUNIEZANG: Ave Verum - W.A. Mozart

Ave verum corpus, natum de
Maria virgine; vere passum
immolatum, in cruce pro
homine. Cuius latus
perforatum; unda fluxit et
sanguine.
Esto nobis praegustatum,
mortis in examine.

Wees gegroet, waarachtig
lichaam, geboren uit de maagd
Maria. Dat waarlijk geleden
heeft en aan het kruis voor de
mens geofferd is. Uit wiens
doorstoken zijde water en bloed
vloeide: Wees ons een voorspraak
in het beslissend uur van de
dood.
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SLOTGEBED - MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN – G. Bremer – allen gaan staan
Pr.

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. De Levende verheffe
zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Koor Zegen ons en behoed ons/
Doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht en
geef ons vrede.
Pr. En zegene ons de Almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Koor Amen.
SLOTZANG: U kennen uit en tot U leven.
U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
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Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.
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Meditatie
Jezus, ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek
'k zou willen weten of Hij appels at of noten
en hoe hij hoestte, als hij bij de oever stond
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond
en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of hij wel eens met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth
Toon Hermans
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