Woensdag 26 januari 2022
Heilige Timotheüs en Titus, bisschoppen
Genade, barmhartigheid en vrede

Openingslied: Heeft Hij ons bidden opgevangen…
1 Heeft Hij ons bidden opgevangen?
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenkind’ren,
die bang en ontoegank’lijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhind’ren
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.
2 Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.
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3 Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde Zoon,
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht
Welkomstwoord:
Vandaag vieren we de gedachtenis van Timotheüs en Titus,
allebei reisgenoten en helpers van de apostel Paulus en
allebei de eerste bisschop van een nieuw gestichte
christengemeente. Timotheüs was een christen uit de Joden
en de eerste bisschop van Efeze. Titus was een christen uit de
niet-Joden, de volken, en de eerste bisschop op Kreta. Samen
vormen ze het beeld van de oecumene van de hele
mensheid, de saamhorigheid van Joden en volken, in de
naam van God. En beiden zijn ze voorbeeldige bisschoppen,
mensen die leiding weten te geven, die helpen bij het
oplossen van conflicten, bruggenbouwers, kortom mensen
die de genade, barmhartigheid en vrede van de Heer
uitstralen.
Een van de grootste krachten die men in de natuur kan
waarnemen is de kracht van de groei. Het blijft wonderlijk
hoe een plant door asfalt heen kan groeien of wortelt op
kale rotsen. Zaad heeft het vermogen om te ontkiemen en
vrucht te dragen, zelfs waar we het niet voor mogelijk
houden. Jezus leert ons vandaag dat zijn Woord als zaad is
met een enorme en wonderlijke groeikracht.
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Luid roep ik tot U, Heer,
luid smeek ik U om hulp. HEER, ONTFERM U.
Hoor mijn noodkreet,
ik ben uitgeput en moe. CHRISTUS, ONTFERM U.
Leid mij uit de beklemming,
dat ik uw naam mag loven. HEER, ONTFERM U.
Gebed
Barmhartige God,
Gij schenkt uw gaven aan de mensen
en ontsteekt in hen het vuur van uw liefde.
Wij bidden U: zaai uw Woord uit in ons hart,
opdat het daar zal ontkiemen,
opschieten en vrucht dragen.
Versterk ons geloof in Jezus, uw Zoon,
en geef dat wij U en elkaar mogen dienen,
zoals de heilige Timotheüs en Titus hebben gedaan.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
Eerste lezing: uit de tweede brief van Paulus aan
Timotheüs 1,1-8
Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God,
gezonden om de belofte te verkondigen
van het leven in eenheid met Christus Jezus.
Aan Timotheüs, mijn geliefd kind.
Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer! Houd vast aan het geloof
Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke
nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een
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zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik
ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen.
Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder
Loïs en je moeder Eunike hadden en dat — daarvan ben ik
overtuigd — jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur
brandend te houden van de gave
die God je schonk toen ik je de handen oplegde.
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen;
schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem
gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie,
met de kracht die God je geeft.
Tussenzang: Als gij naar de woorden luistert
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
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Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest
Evangelie volgens Marcus 4,1-20
Weer ging hij naar het meer om de mensen te
onderwijzen;
er kwam een enorme menigte om hem heen staan.
Daarom ging hij in de boot op het meer zitten,
terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees
hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen.
Hij zei: 'Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te
zaaien.
Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg,
en de vogels kwamen en aten het op.
Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar
weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het
niet diep in de grond kon doordringen;
en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen,
en omdat het geen wortel had droogde het uit.
Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels
schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht
voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond
vielen en wel vrucht voortbrachten:
ze schoten op en groeiden en droegen vrucht.
Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het
zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.'
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En hij zei: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed
luisteren!'
Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de
twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen.
Hij zei tegen hen: 'Aan jullie is het geheim van het
koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven
staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, "opdat ze
scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed
horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich
bekeren en vergeving krijgen."'
Hij zei tegen hen: 'Begrijpen jullie deze gelijkenis niet?
Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?
De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat
op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid,
maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen
Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is.
Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid:
wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het
meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het
geen wortel, ze zijn te oppervlakkig,
en als ze vanwege het woord worden beproefd of
vervolgd, houden ze geen ogenblik stand.
Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is
gezaaid:
ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om
het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom
en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen
ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder
vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad
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dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en
aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen
dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen
honderdvoudig.'
Voorbede Barmhartige God,
Gij die ons een geest wil schenken van kracht, liefde en
bezonnenheid, wij bidden U:
•

voor alle mensen in de wereld die hun
vertrouwen stellen in U, tegen de overmacht van alle
omstandigheden in;
dat hun geloof niet beschaamd zal worden, maar vervuld.
Laat ons bidden...
•

voor alle mensen die beproefd worden door
het leven, die, overweldigd door vrees, soms meer
moeten lijden dan ze kunnen dragen; dat ze niet onder
hun lasten bezwijken, maar sterkte en vrede vinden.
Laat ons bidden..
•

voor al uw mensen die in zichzelf en anderen
het vuur van uw genadegave aanwakkeren; dat zij
toenemen in geestkracht en mildheid. Laat ons bidden...
God, wij geloven dat wij uw kinderen zijn;
wij mogen ons hoofd naar U opheffen, omdat Gij van ons
houdt. Geef dat wij ook elkaar liefhebben
en zo kenbaar maken, wie Gij zijt voor ons allen:
onze God in tijd en eeuwigheid. Amen.
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Tafellied: Het lied van alle zaad
Wie als een God wil leven hier op aarde,
Hij moet de weg van alle zaad
en zo vindt hij genade.
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
hij leeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander
het kleinste zaad wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
voor iedereen op aarde.
Gebed over de gaven
Barmhartige God,
wij danken U dat Gij altijd mensen tot ons zendt,
die zich niet schamen om van U te getuigen.
Vandaag herdenken wij Timotheüs en Titus,
die hiervan een voorbeeld waren.
Zie ons hier in naam van Christus bijeen
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en aanvaard het brood en de wijn,
die wij brengen voor uw aangezicht,
als teken van ons verlangen en onze trouw.
Neem ons aan als uw eigen kinderen
en laat Hij de gastheer aan deze tafel zijn:
Jezus Christus, uw eigen Zoon en onze Heer,
hier en nu en in uw koninkrijk. Amen
.
Prefatie:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dan aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
God schepper van al wat leeft,
wij zijn dankbaar, dat U de wereld zo hebt geschapen, dat
regen en sneeuw pas terugkeren, wanneer ze de aarde
hebben gedrenkt en haar in staat hebben gesteld om
zaad op te nemen en tot vrucht te laten komen.
Wij zijn dankbaar, dat ook Uw woord op de aarde is
neergekomen zo, dat ook dit woord vruchten kan dragen.
Uw woord is zelfs mens geworden in Jezus,
die pas naar U terugkeerde toen Hij
duidelijk had gemaakt, dat mensen echt
wel iets konden maken van hun leven,
dat er samen geleefd kon worden, ook
tussen mensen van verschillende achtergronden, dat ze
samen iets moois kunnen opbouwen.
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Jezus keerde naar U terug toen Hij
zelfs de grens met de dood had geslecht en
het leven zijn eeuwigheidswaarde weer had teruggegeven.
Ondanks het feit, dat niet alles goed is
terecht gekomen, zijn wij dankbaar voor dat, wat - mede
dank zij de inspanningen van deze gemeenschap er in het voorbije jaar heeft kunnen plaatsvinden om deze
boodschap als graan weer uit te zaaien en voor de vruchten
die het heeft gebracht in mensen.
Uit dankbaarheid voor alles wat deze geloofsgemeenschap
in Uw Naam heeft mogen betekenen voor onszelf en
andere mensen, zeggen wij: Heilig,…
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het
geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw
goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en
deze wijn de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
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nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige
Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan
zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
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en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,
aan onze bisschop Johannes., en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
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vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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.
Vredesgebed:
God, schepper van al wat leeft,
U hebt de mensen geschapen als
personen die hun eigen keus kunnen maken
om het graan op te nemen of buiten zich te houden.
Wel heeft U steeds weer individuen genodigd
zoals Titus en Timotheüs, die - als regen en zon - hun
medemensen gereed maken het graan, het woord, te
kunnen ontvangen, tot leven te brengen en
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hen zo bijstaan in het maken van hun keuze
het leven zo in te richten, dat
het leven waarde heeft voor henzelf,
voor hun medemensen en voor de maatschappij.
Wij hopen, dat U, God, ons zoals Timotheüs en Titus, hebt
geaccepteerd als medewerkers van Jezus en dat onze
inspanningen een bijdrage hebben geleverd aan het
vestigen van Uw koninkrijk en zo aan het geluk
van mensen.
Jezus, onze broeder en medestander heeft
zelfs zijn leven gegeven om
mensen uitzicht te geven op geluk, dat
eeuwig duurt en heeft ons vrede beloofd, toen
Hij zei: “Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik
u.” Moge zijn vrede inderdaad met u zijn.
Lam Gods:
Uitnodiging tot communie:
Jezus, op het moment dat het duidelijk werd,
dat Uw missie een groot offer ging vragen
nodigde U Uw mensen uit
samen te komen aan de tafel van bevrijding.
Dit samenzijn gebruikte U om het
te doen worden een eenwording van U
met Uw volgelingen.
U nam hiervoor brood en wijn en, liet die zijn Uw
lichaam en bloed, bood ze aan ons aan om ze
door ons te laten opnemen en ze te laten
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worden Uw lichaam en bloed in ons.
U nodigt ons uit dit samenzijn te herhalen
in Uw naam opdat wij steeds weer opnieuw
en steeds sterker één met U kunnen zijn.
Gelukkig daarom wij, dat wij ook vandaag
bij de afsluiting van het pastorale jaar,
moge deelnemen aan dit gastmaal, want zie: “Dit is….
Communielied: Eet van het brood
mel. Zomaar een dak
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
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van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Slotgebed
Barmhartige God,
Gij hebt in ons uw Woord gezaaid
en ons gevoed met uw gaven.
Wij danken U dat Gij ons zo nabij wilt zijn,
en bidden U: wakker in ons het vuur aan,
dat Gij met uw Geest in ons ontstoken hebt,
zodat ook wij, zoals eens Timotheüs en Titus,
vrijmoedig durven getuigen van uw liefde
en onophoudelijk blijven zoeken naar U.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Slotlied: Ga nu heen in vrede
(mel.: land of hope and glory)
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij U thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
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