Onze Lieve Vrouwekerk

Tweede zondag door het jaar - 16 januari 2022

PROEF VAN PASEN
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea
een begin met de tekenen
en openbaarde zijn heerlijkheid.
Johannes 2,11

Voorgangers
Koor
Organist

: Pastoor J. Hermens
Diaken R. Dashorst
: Leden Credo
: Fons Kronenberg

OPENINGSRITUS

Openingslied: Dit huis gereinigd en versierd

In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft.
Hem love wat op aarde leeft.
En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het amen zijn.
Kom haastig, Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom!
Begroeting
De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst
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Schuldbelijdenis: GvL 703
Heer, ontferm U (De Sutter)
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm.
Heer, ontferm U.
Eer aan God: GvL 720
Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing - Jesaja 62, 1-5
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij
niet stilhouden. Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar
heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid
aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe
naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de hand van de Heer
zult gij een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een
koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: ‘de Verlatene,’ uw
land niet meer: ‘Woestenij’; maar gij zult heten: ‘Mijn Welbehagen’,
uw land: ‘Gehuwde’. Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en
uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jongen zijn
meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen; en zoals een
bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen in
u.
Woord van de Heer - Wij danken God.
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Psalm 96

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

(Refr.)

Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken,
huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer, om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.

(Refr.)

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
zegt tot elkander: de Heer regeert!
de volken bestuurt Hij met billikheid.

(Refr.)

Tweede lezing - 1 Korintiërs 12, 4-11
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele
vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei
soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand
brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest
meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest
een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van
kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest
het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten
te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de
onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar
alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven
uitdeelt zoals Hij het wil.
Woord van de Heer - Wij danken God.
4

Vers voor het evangelie

(allen gaan staan indien mogelijk)

Koor: Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. (Refr.)
Evangelie - Johannes 2, 1-12
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder
van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op
die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van
Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ Jezus zei tot haar:
‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.’ Zijn
moeder sprak tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal.’ Nu
stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen
kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei
hun: ‘Doet die kruiken vol water.’ Zij vulden ze tot bovenaan toe.
Daarop zei Hij hun: ‘Schept er nu wat uit en brengt dat aan de
tafelmeester.’ Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water
dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan
kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het
wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem:
‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed
gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe
bewaard.’ Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de
tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden
in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn
moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts
enkele dagen.
Woord van de Heer - Wij danken God.
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Acclamatie

Overweging
Geloofsbelijdenis: GvL 722
Voorbeden
Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

DE EUCHARISTIE

Gereedmaken van de gaven
Offerande
Offerandelied: De hemel reikt ons leeftocht aan
De hemel reikt ons leeftocht aan:
een mens wordt ons tot levend brood.
In liefde is Hij voorgegaan,
zich brekend heeft Hij ons geheeld
en goed gedaan!
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Hij heeft ons zoekende bestaan
gekend, zich onder ons gezaaid
als graan dat niet verloren gaat.
Gods adem wekt het uit de dood
om op te staan.
Want graan dat in de aarde valt
moet sterven, slapen tot de dag
waarop het vruchten dragen zal.
Geef dat ons leven, dat zo wacht,
ontwaken zal.
De Zoon is in ons uitgezaaid,
Gods Vadernaam ons toegezegd.
Wij leven door het Licht geraakt,
dankzij de Geest die adem schept
en levend maakt!
Gebed over de gaven
Pr.
: De Heer zij met u.
Allen : En met uw geest.
Pr.
: Verheft uw hart.
Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pr.
: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig.
Prefatie: GvL 724
Heilig (de Sutter)
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.
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Eucharistisch gebed: GvL 731

Acclamatie in het eucharistisch gebed:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Onze Vader
(allen gaan staan indien mogelijk)
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, 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.
A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
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.
A. : Amen
Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u.
A. : En met uw geest.
Pr. : Wenst elkaar de vrede.
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Lam Gods (De Sutter)
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.
Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking
Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw?
Communielied: Wie luistert naar de moeder
Wie luistert naar de moeder, die luistert naar de Zoon.
Doe al wat Hij zal zeggen, zegt zij ons heel gewoon.

Zij spreekt voor ons ten beste, de moeder bij haar Zoon.
Dan zegt zij aan de knechten: nu luister maar gewoon.
Wij schenken ons vertrouwen de moeder en de Zoon.
Dan wordt het grootste wonder zo wonderlijk gewoon.
Gebed na de communie
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SLOT VAN DE VIERING
Mededelingen
Aandacht voor de kinderen
Zegen en wegzending
Slotlied: Gij die ons het leven geeft

Gij die ons met zon en maan
licht geeft in ons aards bestaan,
met vertrouwen voort doet gaan:
hoor en aanvaard onze dank.
Gij die van deze mensen houdt,
liefde wekt en lijfsbehoud,
toekomst geeft wie op U bouwt:
hoor en aanvaard onze dank.
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Gij die zegent wie U hoort,
ons doet opstaan door uw Woord,
in uw Geest het al voltooit:
hoor en aanvaard onze dank.

Orgelspel: Preludio-Maestoso - Josef Rheinberger (1839-1901)

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus
bij de uitgang?
Hartelijk dank!!

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de
gastheer/vrouw?

11

12

