Woensdag 6 januari 2021
Woensdag na de Openbaring van de Heer
wit

HET THEMA: Liefde laat geen ruimte voor vrees

Openingsritus:
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.
Openingslied: Komt ons in de diepe nacht ter ore
Komt ons in de diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren:
“God zal ons redden” is zijn Naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat u ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier mensenlijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Zoals de zon komt met zijn zegen,
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander.
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Zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.
Inleiding:
In de evangelielezing horen we hoe de leerlingen zich
aftobben om vooruit te komen in hun bootje op het meer.
Ze moeten optornen tegen de wind. Jezus komt hun
tegemoet, lopend over het water. Als ze Hem herkennen,
raken ze in paniek. Waarom eigenlijk? Was hun liefde
voor, hun vertrouwen in de Heer zo gering? Maar in liefde
en vertrouwen kun je groeien. En hoe groter die liefde,
hoe sterker dat vertrouwen, des te minder ruimte voor
angst en vrees.
Gebed om vergiving:
V. Belijden wij onze zonden en bekeren wij ons tot God,
om deze heilige eucharistie waardig te kunnen vieren.
U roep ik aan, Heer, houd U niet doof. Hoor mijn gebed als
ik U roep om hulp. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Zie mij niet aan voor kwaadwillend, voor iemand die
opzettelijk onrecht doet. CHRISTUS, ONTFERM U OVER
ONS.
Red mij en allen die U toebehoren, wees onze herder voor
altijd en eeuwig. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
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V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven, Amen
Gebed:
Eeuwige, onze God, uw Zoon is in de wereld gekomen,
opdat wij uw liefde leren kennen. Hij heeft ons in woord en
daad laten zien dat deze liefde geen ruimte laat voor angst
en vrees. Wij bidden U: adem ons open om uw Woord te
verstaan. Laat ons groeien in overgave en vertrouwen en
help ons om ons te verlaten op Hem, Jezus Christus, onze
leidsman en Heer, die met U en de heilige Geest leeft in
eeuwigheid. Amen.
Eerste lezing: uit de eerste brief van Johannes 4,11-18
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft
liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft
God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid
geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we
hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader
zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als
iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in
hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons
is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie
in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Zo is de
liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen
we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want
hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De
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liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit
angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die
angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 72
R. Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle volkeren
dienen Hem
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon
uw rechtvaardigheid. Hij moge uw volk rechtvaardig
besturen, uw armen met billijkheid. R.
Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns. R.
De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden, de ongelukkige
zonder hulp. Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de
zwakken schenkt Hij weer levensmoed. R.
Tussenlied: God die ons heeft voorzien
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam
Die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op Zijn Zoon
Die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
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Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Marcus 6,45-52
Meteen na de brooddeling gelastte hij zijn leerlingen in de
boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar
Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen.
Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij
de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond
was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan
land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige
tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze
ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het
meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. Toen ze
hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een
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geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze
hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar
hij sprak hen meteen aan en zei: 'Blijf kalm! Ik ben het,
wees niet bang.' Hij stapte bij hen in de boot en de wind
ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk
gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er
met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Preek:
Voorbede: Heer onze God wij bidden u verhoor ons
Eeuwige, onze God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon, die
de Heer is over heel uw schepping. Wij bidden U:
Wij bidden oor mensen die moeten leven met angst en
vrees in situaties die geen ruimte laten voor liefde; dat ze op
U blijven vertrouwen. Laat ons bidden…
Bidden wij voor mensen die uw nabijheid blijven
zoeken, maar zich niet aan een ander durven
toevertrouwen; dat ze uw liefde leren kennen. Laat ons
bidden…
Wij bidden voor mensen die zich, vervuld van uw
liefde, zonder vrees inzetten voor medemensen in
nood; dat ze door U worden gesterkt. Laat ons
bidden…
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap..
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God, aanhoor ons bidden. Neem van ons weg wat ons
weerhoudt om ons onbevreesd aan U over te geven,
omwille van Jezus Christus, onze weg ten leven, vandaag en
alle dagen van ons bestaan. Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn
worden naar het altaar gebracht
Gebed over de gaven
Tafellied: U die mij kent
U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die ik moet zijn.
Hij die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.
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U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn,
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
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:
Genadige God, als teken van zijn volmaakte liefde voor U
heeft uw Zoon Jezus zich voor ons gebroken en gedeeld. Wij
bidden U: aanvaard deze gaven van brood en wijn en laat
het delen in deze maaltijd ons geestkracht geven en ons
doen groeien in vertrouwen en overgave. Dat vragen wij U
door Hem aan wie alle machten in hemel en op aarde
gehoorzaam zijn: Jezus Christus, onze Heer. Amen.
PREFATIE:
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
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V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. 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. Vandaag hebt Gij het
mysterie van onze redding geopenbaard: Christus, het licht
van alle volkeren. Toen Hij in ons sterfelijk lichaam is
verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt door de
ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. 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: Heilig, heilig, heilig...
A. 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 VI, met acclamatie 1
V. 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 dank zij 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.
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V. Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
V. 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.
V. Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan
zijn leerlingen met de 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.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V. 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.
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A. 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.
V. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één
in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus,
onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw
volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met 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.
A. 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.
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. Want van U is het koninkrijk
en de kracht En de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Vredeswens:
V. 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.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
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.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
Communie:
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Communielied: Lied van vertrouwen
Ga mee met ons,
trek lichtend voor ons
uit naar tijd en land
door U ooit aangeduid.
Leef op in ons,
de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft,
die leeft voorgoed.
Ga mee met ons,
verberg U niet altijd.
Gun ons een flits,
een teken in de tijd,
dat U nog leeft,
nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop
voor de vrede leeft.
Ga mee met ons,
wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood
aan enkel hier en nu.
Licht op in ons,
wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons
de toekomstmens ten doop.
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Slotgebed:
Eeuwige, onze God, in uw Zoon Jezus Christus komt U ons
tegemoet en laat U ons zien dat geen mens hoeft te vrezen
als wij ons vertrouwen stellen op Hem. Moge uw heilige
Geest ons verder leiden, de Geest die ons bijstaat en helpt
in onze dienst aan U en aan elkaar. Dat bidden we U
omwille van Hem in wie uw liefde volkomen is: Jezus, onze
Heer en leidsman in eeuwigheid. Amen.
Slotlied: In vuur en vlam
Wie leeft verloren in de tijd
raakt aan de haast zijn leven kwijt,
hij gaat zijn weg met ogen dicht
en ziet geen spoor, geen schijn van licht;
maar als zo’n blinde ziende wordt,
dan komt hij oog en oor te kort,
hij vindt zichtzelf, de dag breekt aan,
hij kmot in vuur en vlam te staan.
Maar soms zijn mensen levend dood,
want hun bestaan is ademnood,
ze leven roekeloos en snel
en zetten hart en hoofd op ’t spel;
maar als zo’n mens geduldig wacht,
dan voelt hij hoe een ander zacht
zijn armen om hem heen wil slaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
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Wie vastgeroest en uitgedoofd
alleen nog in vandaag gelooft,
wie nooit eens over bergen ziet,
wordt moe en sterven zal zijn lied;
maar als in harten heimwee brandt
naar nieuwe tijd en blijer land,
dan breken mensen op en gaan,
men komt in vuur en vlam te staan.
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