Ze dreven Jezus hun stad uit
Zij sprongen overeind, joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg,
om Hem daar in de afgrond te storten. Lucas 4, 28-29
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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
De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst
Schuldbelijdenis: Gvl 703
Kyrie (uit: Vormselmis Antwerpen)
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Gloria (uit: Vormselmis Antwerpen)

En vrede op aarde aan mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Refr.
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. Refr.
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. Refr.

Openingsgebed
DIENST VAN HET WOORD
Eerste Lezing uit de profeet Jeremia 1, 4-5.17-19
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: ‘Voordat Ik u in de
moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren werd, heb Ik
u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd.
Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u
opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun
ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad,
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land, voor de
koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het
land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik
ben bij u om u te redden’.
Woord van de Heer – Wij danken God
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Tussenzang: ‘Nu nog met halve woorden’ Gvl 507
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan
de Korintiërs 13, 4-13
De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij
praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn,
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het
kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt haar
vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles geloofd zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De
liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen
zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons
kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het
volmaakte komt heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind
was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een
kind; en nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.
Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht
tot aangezicht.
Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals
God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie;
maar de liefde is de grootste.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Alleluja: Gvl 241
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 4, 21-30
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: ‘Het Schriftwoord
dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan’. Allen
betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo
vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: ‘Is dat dan niet de zoon
van Jozef?’. Hij zei hun: ‘Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij
vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad’.
Maar Hij gaf dit antwoord op: ‘Voorwaar, Ik zeg U: geen profeet wordt
aanvaard in zijn eigen vaderstad.
En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel
drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood
uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël;
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toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe
te Sarepta, in het gebied van Sidon.
En in die tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël;
toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman’.
Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge waren
woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven
Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad
gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging
midden tussen hen door en vertrok.
Woord van de Heer. – Wij danken God
Acclamatie: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Overweging
Geloofsbelijdenis: Gvl 722
Voorbeden
Antw: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (gesproken)
DE EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
Offerande
Lied: ‘Al heb ik hoge woorden’
K:

Al heb ik hoge woorden,
spreek ik haast elke taal:
wie ben ik zonder liefde?
Geen mens kan mij verstaan.

Allen:

Al ken ik de geheimen
van alle wetenschap:
een wereld zonder liefde
is koud en zonder hart.

K:

De liefde is geduldig
zachtmoedig zonder maat
zij is op zoek naar vrede
vernietigt alle haat.
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Allen:

De liefde spreekt met woorden
die eerlijk zijn en waar,
zij breekt de harten open
schenkt mensen aan elkaar.

K:

De mensen worden vruchtbaar,
zij worden man en vrouw:
de wereld wordt bewoonbaar
door liefde, goede trouw.

Allen:

Zij doet de mensen leven
vol hoop en goede moed,
want niets kan haar te veel zijn,
haar kracht maakt alles goed.

K:

Zij schenkt de mensen rijkdom,
veel kostbaarder dan goud:
zij spreekt ons van de Liefde
die ons in leven houdt.

Allen:

O God, wees zo aanwezig
waar mensen samen zijn?
Ons leven wordt één zegen:
dat zal voldoende zijn.

Gebed over de gaven
Prefatie: Gvl 725
Heilig (uit: Vormselmis Antwerpen)
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Eucharistisch gebed: Gvl 731
Acclamatie in het eucharistisch gebed:
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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, 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.

Vredewens
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 (uit: Vormselmis Antwerpen)

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking
Communielied ‘Het is de liefde’
Wat is het woord van de Ene
Het is de liefde,
die in haar stilte
de hele kosmos voortbrengt
en alles tot in zijn kern bewoont
en ons beweegt haar te vertalen.

Gebed na de communie

SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen

Aandacht voor de kinderen

Slotgebed
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Zegen en wegzending
Slotlied: ‘Wij moeten gaan’

Wij moeten gaan, aan 't lied van bevrijding
voegden wij weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst'lend verkregen,
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee,
licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
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