Woensdag 27 januari 2021
Derde week door het jaar groen

Het Woord wordt uitgezaaid
Openingslied: HERE JEZUS OM UW WOORD.
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
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Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen
Inleiding
Beste gelovigen, het is heerlijk om een goede leraar te
horen spreken, iemand die wat te zeggen heeft en zijn
wijsheid met je deelt. Je bewaart de woorden in je hart, je
neemt ze mee, en gaandeweg je dagelijkse leven komen ze
af en toe tevoorschijn. De woorden komen tot leven, ze
groeien en dragen vrucht in jou. Jijzelf komt erdoor tot
bloei. We zullen dat van het evangelielezing van de dag.
Een Zaaier ging uit om te zaaien, sommige zaden vielen op
goede aarde/grond en gaven er dertig, zestig en honderd
voud. Hoeveel vrucht kunnen we dragen en voorbrengen?
Horen we het woord en blijven we bij het woord?
We vragen God om ontferming.
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BoeteAct
Genadig en liefdevol bent U, Heer, eindeloos is uw geduld
en groot uw trouw. HEER, ONTFERM U.
U bent een steun voor ieder die struikelt, verslagenen richt
U weer op. CHRISTUS, ONTFERM U.
Die U aanroepen bent U nabij, wie U liefheeft houdt U in
leven. HEER, ONTFERM U.
Gebed
God, U zaait uw Woord uit in deze wereld
in de hoop dat het ontkiemen mag
in de harten van de mensen.
Wij bidden U: maak ons ontvankelijk,
opdat wij uw Woord horen en verstaan.
Laat het groeien in ons, honderdvoud;
zodat uw rijk van vrede komt,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze leraar,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen
Eerste lezing: uit de brief aan de Hebreeën 10,11-18
De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten
en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen
die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen,
terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden,
voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft
ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn
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vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn
gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen
die zich door hem laten heiligen voorgoed tot
volmaaktheid gebracht.
Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis
af, want eerst staat er:
Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van
Israël zal sluiten — spreekt de Heer: In hun hart zal ik
mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze
neerschrijven, 'en even verder staat er:
`Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer
denken.' Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer
voor de zonde meer nodig.
Tussenlied: BRUGGEN BOUWEN naar de vrede
mei.: Alle Mensen werden Broeders
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol geweld,
waar steeds volop wordt gestreden
om de macht en om het geld.
Bruggen bouwen naar degenen,
die zo door een hel heen gaan,
die hun doden weer bewenen,
zonder hoop is hun bestaan.
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Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol van haat,
in de dorpen, in de steden,
waar geen goede trouw bestaat.
Bruggen bouwen naar de velen
die elkander niet verstaan,
doof en blind door vooroordelen,
door bedrog en rassenwaan.
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol verdriet
waar onnodig wordt geleden,
waar men zoveel tranen ziet.
Bruggen bouwen, handen geven,
teken van verbondenheid,
samen vrienden voor het leven,
weg met alle haat en nijd.
Tweede lezing: uit het 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.
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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.' 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,
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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 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 God, U heeft door Jezus, uw Zoon, uw Woord
uitgezaaid in deze wereld. Wij bidden U:
•

voor mensen in wie uw Woord niet tot bloei

komt,
voor hen die moeite hebben om het vast te houden,
dat zij zorgzame leraren ontmoeten...
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•

voor mensen die onzeker zijn over zichzelf,
voor hen die zoekende zijn zonder te begrijpen;
dat uw wijsheid tot hen doordringt...
•

voor allen die kennis, begrip en wijsheid
doorgeven, voor leraren en leerlingen, opvoeders en
pupillen; dat zij kunnen luisteren en bewaren...
God, verhoor de gebeden die wij uitspreken
of die leven diep in ons hart.
Gedenk ons, mensen van het Woord, mensen van het
verbond, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Tafellied: EET EN DRINKT.
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!
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Gebed over de gaven
God, wij komen tot U met dit brood en deze wijn.
Het brood is als zaad gezaaid over de aarde,
ontkiemd in de verborgenheid
en heeft vrucht gedragen, menigvoud.
De wijn komt van de velden
waar de wijnstok groeit zover het oog reikt.
Wij bidden U: aanvaard ons en deze gaven.
Laat ons in breken en delen uw Woord verstaan, zodat
uw wijsheid in ons tot bloei mag komen. Dat bidden wij
U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Prefatie
V. De Heer zal bij u zijn.
Al. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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 Christus onze Heer, die
met ons onbestendig lot begaan, is mens 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 en zingen U toe met de woorden:
Heilig, heilig, heilig……
9

Eucharistisch gebed
V. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.
Al: Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest;
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
V. Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
NEEM EN EET HIERVAN , GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze 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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Al. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,
bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil.
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten.
Al. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij
door de heilige Geest worden vergaderd
tot één enige kudde.
V. Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de wereld;
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk
met N. onze paus en N. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Al. Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis;
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.
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V. Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus,
met de apostelen
en met alle heiligen,
die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.
Al. 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.
V. Bidden wij tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Al. 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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Vredewens
Lam Gods
 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.
Al. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond
worden.

Communielied: HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICHT.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia,
alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. refr.
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Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. refr.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr.
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. refr.
Slotgebed God,
wij danken U voor uw Woord en voor uw gaven.
Zo mogen wij ervaren hoe uw Zoon
tastbaar onder ons aanwezig is.
Wees met ons, nu wij weggaan van hier.
Laat uw Woord leven in ons hart
en laat het vreugde brengen in deze wereld.
Dat uw schepping groeit en bloeit
en dat wij daaraan mogen bijdragen,
door Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.
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Slotlied: Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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