Hij komt langs
Zondag 17 januari 2021

Vaste gezangen: Missa in tempore adventus et quadragesimae.
Michael Haydn.
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Openingslied: Kom en volg mij op de weg

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
A: 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.
P: Moge….. A: Amen

Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex caelestis,
Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigenite,
Iesu Christe; Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris;
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;

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.
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Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram; Qui sedes ad
dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in
gloria Dei Patris.
Amen.

Gij, die wegneemt de zonden
der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
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 bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: 1 Samuël 3,3b-10.19
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in
het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de
Heer: ‘Samuël!’ Samuël antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Hij liep haastig naar
Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ maar Eli
antwoordde: ‘Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’ Toen riep
de Heer opnieuw: ‘Samuël!’ Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Eli antwoordde: ‘Ik heb niet
geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’ Samuël kende de Heer
nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond
op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Toen
begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tot
Samuël: ‘Ga slapen en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen:
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ Samuël ging dus weer op zijn
gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep
evenals de vorige malen: ‘Samuël, Samuël!’ en Samuël antwoordde:
‘Spreek, uw dienaar luistert!’ Samuël groeide op; de Heer was met
hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Antwoordpsalm 40
Refrein: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, Hij heeft zich tot
mij neergebogen, mijn geroep verhoord. Hij legde in mijn mond een
nieuw gezang, een lied voor onze God, en velen zullen zien en
vrezen en vertrouwen op de Heer.
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar wel hebt Gij
mijn oren voor uw stem geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen
zoenoffer van mij: dus zei ik: ‘Ja, ik kom,’ zoals van mij geschreven
staat.
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, uw wet is in mijn hart
gegrift. In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt, mijn lippen
niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, noch uw getrouwheid
voor de mensen om mij heen. Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij
weg, laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden
Tweede Lezing: 1 Korintiërs 6,13c-15a.17-20
Broeders en zusters, het lichaam is er niet voor de ontucht maar voor
de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer
opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht.
Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus? Maar wie
zich met de Heer verenigt is met Hem één geest. Elke andere zonde
die een mens bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige
zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het: uw lichaam is een
tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt
ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald.
Eert dan God met uw lichaam.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Alleluia
Spreek, Heer, uw dienaar luistert; Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie: Johannes 1,35-42
In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. Hij richtte
het oog op Jezus die voorbijging en sprak: ‘Zie het Lam Gods.’ De
twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij
hen: ‘Wat verlangt gij?’ Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi, (vertaald betekent
dit: Meester), waar houdt Gij U op?’ Hij zei hen: ‘Gaat mee om het te
zien.’ Daarop gingen ze mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag
bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de
broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van
Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De
eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: ‘Wij
hebben de Messias,(dat vertaald betekent: de Gezalfde), gevonden’
en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: ‘Gij zijt
Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat
betekent: Rots.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Verkondiging

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. Vandaar 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
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Voorbede met intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel.
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven via de
GIVT app doneren of in het
offerblok bij het verlaten
van de kerk.

Lied: Neem mij aan zoals ik ben.
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: 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

Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.
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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. Die, toen Hij eertijds kwam,
kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees
geworden is en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een
geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven
zal. Nú nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en
vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen, wanneer Hij
komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten en
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus en Benedictus
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.

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 gaf het zijn
leerlingen met de 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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, 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. Zó
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 en
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, 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.
A. Amen.
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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.
P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Communie
Communielied: Just as I am
Just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me
and that thou bidd’st me come to thee,
o Lamb of God, I come.
Just as I am, just as I am,
just as I am, I come.
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Just as I am, thou wilt receive,
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve:
because thy promise I believe:
o Lamb of God, I come.
Just as I am, just as I am,
just as I am, I come.
Just as I am, thy love unknown
has broken ev’ry barrier down
now to be thine, yea thine alone,
o Lamb of God, I come.
Just as I am, just as I am,
just as I am, I come.
Just as I am, of that free love,
the breadth, length, depth and height to prove,
here for a season then above,
o Lamb of God, I come.
Just as I am, just as I am,
just as I am, I come.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God.
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Bezinning

Vriendschap

Trek mij mee, opdat ik
enthousiaster achter U aan kan
snellen. Ik heb er behoefte aan
getrokken te worden, en hard
getrokken te worden. Als u niet
trekt, komt er niemand, volgt
er niemand, want iedereen is
toegeeflijk voor zichzelf. Als U
trekt, zie, dan kom ik, zie, dan
haast ik me, snel ik, gloei ik,
maar doet u dat niet, dan snel
ik niet en zoek ik niet en voel ik
nauwelijks aandrang U te volgen.
Als U mij de hand reikt, dan
ren ik harder naarmate U harder
trekt. De stem van mijn Geliefde
zegt terwijl Hij mij trekt: En
wanneer Ik van de aarde zal zijn
omhoog geheven, zal Ik allen tot
Mij trekken.

Zorg ervoor dat de grondslag van
je vriendschappen niet wankel is,
want dan kan ze bij het minste
geringste verkoelen en omslaan.
Dat zal niet zo zijn met
vriendschappen die op God
steunen: haar grondslag is stevig
en duurzaam.
De heilige Catharina van Siena
maakt hierover een mooie
vergelijking.
‘Als je een glas neemt, het vult in
de fontein en er uit drinkt zonder
het uit de bron weg te halen, dan
kun je drinken zolang je wilt,
Het glas zal nooit leeg zijn.
Maar als je het glas uit de fontein
weghaalt en dan drinkt,
dan raakt het glas wel leeg
En zo is het ook met
vriendschappen.
Haal je die weg van de bron, dan
drogen ze op.

Thomas a Kempis,
Conferenties
Uit: Een gebed voor elke dag

Franciscus van Sales,

Het jaar van Laudato Si’…
Elke technologische oplossing die de wetenschap voorstelt, zal
onmachtig blijken om de ernstige problemen van onze wereld aan te
pakken, als de mensheid haar kompas verliest, als we de hoge motivatie uit
het oog verliezen die ons in harmonie doet leven, die ons offers doet
brengen en andere goed doet behandelen.
Paus Franciscus
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