Hij sprak met gezag

Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn
Eucharistieviering – zondag 31 Januari 2021
Vierde zondag door het jaar
Voorganger: Pastoor. H. Hermens
Koor: enkele leden van Sostenuto o.l.v. Ed van Egmond

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht NIET mee te zingen!

OPENINGSRITUS
Openingslied: ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij ons een Dienaar zond,
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe wij Hem ter harte gaan,
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
Welkomstwoord
Schuldbelijdenis
Allen:

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.

Pr. :

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

Allen:

Amen.
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Heer ontferm u: ‘Bidden wij tot de levende God’
Bidden wij tot de levende God,
Vader van onze Heer Jezus Christus
in kracht van de heilige Geest:
Refr. Luister Heer, ontferm U over ons (K/A)
Over de stad van God op aarde,
voor het volk dat hier bijeen is,
bidden wij om licht en verlossing. Refr.
Over de wereld waarin wij leven
Over hen die worden verdrukt
Bidden wij om geloof en toekomst. Refr.
Over allen die zoeken naar waarheid
en het evangelie willen verstaan
bidden wij om geduld en om aandacht. Refr.
Eer aan God (gebeden)
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.

Openingsgebed
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DIENST VAN HET WOORD
Eerste Lezing uit het boek 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
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’.
Woord van de Heer – Wij danken God
Tussenzang: ‘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.
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 schapp en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
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Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel
Paulus aan de 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 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.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Lied: ‘Alleluja’

(allen gaan staan indien mogelijk)

Refr. Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Evangelielezing volgens Marcus 1, 21-28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, 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 Nazaret, wat 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.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Acclamatie: Alleluja, Alleluja, Alleluja
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Overweging
Geloofsbelijdenis (gebeden)
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
Voorbeden
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (gesproken)
DE EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
Offerande
Lied: ‘Heer laat uw woord ons leiden’
Heer laat uw woord ons leiden,
dat ons door alle tijden
uw Boodschap doet verstaan;
Heer, wil met uw genaden
uw kind’ren overladen,
opdat wij veilig tot U gaan
Gij zijt de Weg en Waarheid.
Schenk ons in volle klaarheid
uw Woord als daag’lijks brood.
Geef ons uw licht en leven.
Leer ons aan ieder geven
uw grote liefde tot de dood.
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Gebed over de gaven
Prefatie
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 Jezus Christus onze Heer. Die met ons onbestendig
lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de maagd; die, aan het
kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou;
die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan
voor uw troon, loven en aanbidden wij u met de woorden:
Heilig: (gebeden)
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
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen
zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij
ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam
geworden is voor heel ons leven ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen
– Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de
woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn
leerlingen met de woorden:
Neem 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.
Allen:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat –
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem,
de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig Uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en
geloof, tezamen met uw dienaar N., onze paus, en met alle
bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om
uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw
grootheid en brengen wij U onze dank.
Allen:

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.
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Onze Vader (gebeden)
Pr.:

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft:

A:

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.

Pr.:

Verlos ons, Heer……

A:

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

Vredewens
Pr. :

A. :
Pr. :
A. :
Pr. :

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.

Lam Gods
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons (2x)
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede.

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking
Wilt u svp wachten op de instructies van de gastvrouw / -heer?
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Communielied ‘Overal zijt gij’
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven
Sprekend nabij de stilte verwacht U
Mensen bestaan U zien en beleven U.
Mensen van vlees van licht en gesteente
har en van bloed een vloed niet te stelpen
mensen uw volk uw stad hier op aarde.
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open maak ons uw aarde
uw nieuwe hemel vrede op aarde.

Gebed na de communie

SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen

Slotgebed

Zending en zegen
Slotlied: ‘U kennen, uit en tot U leven’
U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zo lang ons ’t aanschijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, de wereld zin!
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Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
Verdwaalt in deze wereld niet.
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.

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de gastvrouw / -heer?
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