Vanuit het hart
Zondag 27 februari 2022

Openingslied: God heeft het eerste woord

Begroeting en inleiding
Schuldbelijdenis
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….. Amen.
Vaste gezangen: Sint Jansmis – Rutger van Mazijk

Heer ontferm U
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.
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Gloria
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 zonden 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 bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Sirach 27, 4-7
Als men de zeef schudt, blijft het kaf: En in het spreken ontdekt men het
boze van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door
de oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek. Aan de vruchten
van de boom erkent men de boomgaard, en aan de woorden van de
mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken
heeft, want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen.
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
Antwoordpsalm 92: Heerlijk is het, Heer

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.
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De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend.
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 54-58
Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid
is gekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van
de Schrift in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden, de zege is behaald’
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?"
De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus,
onze Heer. Daarom geliefde broeders en zusters, weest standvastig en
onwankelbaar en gaat altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch
dat uw inspanning, dankzij Hem, niet vergeefs is.
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
Alleluia

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en Wij zullen tot hem komen.

Evangelie: Lucas 6, 25-37
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: ‘Kan soms de
ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil?’ De
leerling staat niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle gevormd zijn
als hij is gelijk zijn meester. ‘Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog
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van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen
oog? ‘Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter
uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
‘Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan zult ge scherp
genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw
broeder zit. ‘Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom
immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik. ‘Een goed mens brengt
het goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een
slechte brengt het slechte tevoorschijn uit zijn schat van slechtheid; want
waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.’
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
Overweging

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 eeuwige
leven. Amen.
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken.
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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: Good News in the Kingdom
Refrein:
Good News in the Kingdom, An’ I won’t die no more, my leader;
Good News in the Kingdom, Lord, An’ I won’t die no more.
I saw Saint Peter on the sea, An’ I won’t die no more.
He left his nets and followed me, An’ I won’t die no more. Refrein
I do believe without a doubt, An’ I won’t die no more.
The Christian has a right to shout, An’ I won’t die no more. Refrein
I feel de spirit movin’ me, An’ I won’t die no more
I’m gwine to join the jubilee. An’ I won’t die no more.

Refrein

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: B 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: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

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.
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Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij
tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door
de heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en
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:
Heilig
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 aan 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.
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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.
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 reeds die 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 eeuwige 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.

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
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Lam Gods
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
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden

Communielied: Here I am, Lord
I, the Lord of sea and sky,
I have heard My people cry.
All who dwell in dark and sin,
My hand will save.
I who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear My light to them?
Whom shall I send?
Refrein: Here am I, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart.
I, the Lord of snow and rain,
I have borne My peoples pain.
I have wept for love of them,
They turn away.
I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak My word to them.
Whom shall I send?

Refrein
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I, the Lord of wind and flame,
I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them.
My hand will save.
Finest bread I will provide,
Till their hearts be satisfied.
I will give My life to them,
Whom shall I send?

Refrein

Vertaling: Hier ben ik, Heer.
Ik, de heerser over water en lucht,
heb mijn volk horen roepen.
Allen die ronddwalen in duisternis
en zonde zullen door mijn hand gered worden.
Ik, die de sterren van de nacht geschapen heb,
zal hun duisternis verlichten.
Wie zal hen mijn Licht brengen?
Wie zal Ik naar hen zenden?
Refrein: Hier ben ik, Heer. Zal ik gaan, Heer?
Ik heb U horen roepen in de nacht.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.
Ik zal mij uw volk ter harte nemen.
Ik, de heerser over sneeuw en regen,
heb tezamen met mijn volk de pijn gedragen.
Ik heb geschreid uit liefde voor hen
toen zij zich van mij afkeerden.
Ik zal hun versteende harten breken
en veranderen in harten vol liefde.
Ik zal aan hen mijn boodschap doorgeven.
Wie zal Ik naar hen zenden?
Refrein
Ik, de heerser over wind en vuur,
zal zorg dragen voor de geringen en gebrekkigen.
Ik zal hen een feest bereiden
want mijn hand zal hen redden.
Ik zal hen voorzien van de meest uitgelezen spijs
tot hun harten verzadigd zijn.
Ik zal mijn leven geven voor hen.
Wie zal Ik naar hen zenden?
Refrein
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Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Zingt van de Vader
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Bezinning
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