Zevende zondag door het jaar

20 februari 2022

Barmhartig zoals uw Vader:Als iemand u op de ene wang slaat,
keer hem ook de andere toe. Lucas 6, 29a
Voorzang: Aan uw voeten heer
Refrein:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U. (2x)
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
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hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U.
Openingslied: En victoria
Muy tremprano en la manana
me levanto siempre a orar
a buscar al jardinero
que me espera para hablar
le comparto mi alegria,
mi tristeza mi pesar
y su voz infunde aliento
a este corazon sediento
dandole su dulce paz.
Refrein:
En victoria caminemos hoy con dios
Pues el truifo se logra con aracion
Cultivemos las semillas del amor
En ti nacera la rosa,
del jardin la mas hermosa.
Que es Jesus nuestro Senor.
Y si tu jardin se encuentra
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en total resequedad
Y no naces la paciencia,
el gozo, ni la bondad.
Pidele al jardinero,
que te rieque sin cesar.
Con esa agua de vida
Que su sangre redimida,
hoy gratuita te dara.
Refrein(2x)
Vertaling Refrein:
Laten we vandaag in overwinning wandelen met God
De triomf wordt bereikt met zin
Laten we de zaden van liefde cultiveren
In jou zal de roos geboren worden
van de tuin de mooiste
Met Jezus Onze heer
O p e n i n g s r i t e : Inleiding
Gebed om ontferming
-Heer, wij vragen om vergeving
voor die keren dat wij kwaad met kwaad hebben bestraft.
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons;
-Christus, wij vragen om vergeving
omdat wij hardvochtig bleven
nadat iemand een fout had toegegeven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
-Heer, wij vragen om vergeving
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omdat wij U en anderen de schuld gaven van onze mislukkingen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, kom ons tegemoet met uw oneindige liefde. Amen.
Loflied: Eer aan God
Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote
heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
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.
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
Collecta-gebed
Barmhartige Vader,
door Jezus hebt Gij ons geleerd
geen kwaad met kwaad te vergelden.
Schenk ons uw geest van vergevensgezindheid;
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want met de maat waarmee wij meten,
zullen wij gemeten worden,
en als wij zelf anderen van harte vrij spreken,
zullen wij ook bij U vrijspraak vinden.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
Liturgie van het Woord
Eerste lezing
David heeft zijn vijand lief: hij spaart het leven van koning Saul. Uit
het eerste boek Samuël 26, 2.7-9.12-13.22-23
In die dagen begaf Saul zich
met drieduizend uitgelezen Israëlieten
op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken.
David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan en
daar lag Saul in het wagenkamp te slapen.
Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner
en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.
Toen zei Abisaï tot David:
`Nu levert God uw vijand aan u over.
Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen!
Één stoot en hij is er geweest!
Maar David zei tot Abisaï:
`Neen, dood hem niet!
Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?'.
David nam toen de lans en de waterkruik weg
van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug.
Niemand zag het, niemand merkte iets,
niemand werd wakker; iedereen sliep door,
want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld.
Toen David aan de overkant gekomen was,
ging hij ver weg op een berg staan,
zodat er een grote afstand tussen hen was.
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Hij riep Saul en zei:
`Koning, hier is uw lans,
laat een van uw mannen hem maar komen halen.
De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden, de
Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb de
hand niet willen slaan aan zijn gezalfde'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Tussenlied 1:Hoe groot zijt Gij
O, heer mijn God,
Wanneer ik in verwondering.
De wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder.
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
Tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij,
Hoe groot zijt Gij!(2x)
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen.
Tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd,
Dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:(4x)
Hoe groot zijt Gij,
Hoe groot zijt Gij!
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Tweede lezing
Van Adam erfden wij ons vergankelijk lichaam; van Christus
de levendmakende Geest.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
Korintiërs 15, 45-49
Broeders en zusters,
de eerste mens, Adam, werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Maar het geestelijke komt niet het eerst;
het natuurlijke gaat vooraf,
daarna komt het geestelijke.
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aarde;
de tweede is uit de hemel.
Zoals de eerste mens van aarde,
zo zijn alle aardse mensen,
zoals de hemelse mens, zo zullen alle hemelse zijn.
En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Tussenlied 2: Omdat hij leeft
God zond zijn zoon, zijn naam is Jezus
Hij houdt van ons, heelt en vergeeft
Hij leed en stierf voor al mijn zonden
Het lege graf is het bewijs: Mijn Redder leeft
Refrein:
Omdat hij leeft
Ben ik niet bang voor morgen
Omdat hij leeft, Mijn angst is weg
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst
En het leven is, Het leven waard
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Omdat hij leeft
How sweet to hold a newborn baby
And feel the pride and joy he gives
But greater still the calm Assurance:
This child can face uncertain day Because he lives
Refrein:
Because he lives
I can face tomorrow
Because he lives, All fear is gone
Because I know, he holds the future
And life is worth the living
Just because he lives
Eens komt de dag dat ik zal sterven
Dan komt aan alle pijn een eind
Dan leidt de dood tot overwinning
Want ik zal met hem leven tot in eeuwigheid
Refrein:
Omdat hij leeft..
Alleluja Johannes 15, 15b
Alleluja. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat ik van de Vader heb gehoord. Alleluja.
Evangelielezing
De liefde waartoe Jezus oproept, kent geen grenzen. Wees
barmhartig, zoals God zelf barmhartig is.
Uit het heilig evangelie volgens Lucas 6, 27-38
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
'Tot u die naar Mij luistert zeg Ik:
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Bemint uw vijanden,
doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u
mishandelen.
Als iemand u op de ene wang slaat keer hem ook de andere
toe;
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt
belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
Geef aan ieder die u iets vraagt,
en als iemand wegneemt wat u toebehoort
eis het niet terug.
Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen,
moet gij ook hen behandelen.
Als gij bemint wie u beminnen,
wat voor recht op dank hebt ge dan?
Ook zondaars beminnen wie hen liefhebben.
Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,
wat voor recht op dank hebt ge dan?
Dat doen de zondaars ook.
Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,
wat voor recht op dank hebt ge dan?
Ook de zondaars lenen aan zondaars
met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
Neen, bemint uw vijanden,
doet goed en leent uit
zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.
Dan zal uw loon groot zijn,
dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,
die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet,
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dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden.
Geeft en u zal gegeven worden:
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen

10

Gebed van de gelovigen (voorbede)
Laten wij bidden om Gods barmhartigheid
voor alle mensen
maar bijzonder voor hen die dit het meeste nodig hebben.
Voor de leerlingen van de Heer:
dat zij zich inspannen om hun vijanden lief te hebben,
wel te doen aan wie hen haten
en te bidden voor wie hen mishandelen;
dat zij zich steeds gedragen
als kinderen van de hemelse Vader. Laat ons bidden…
Voor de volkeren en naties
die met elkaar in oorlog en strijd leven:
dat zij wegen naar vrede en verzoening vinden
tot zegen van allen. Laat ons bidden…
Voor hen die in hun omgeving vijandschap
en haat ondervinden:
dat zij zich niet verliezen in zelfbeklag of negativiteit,
maar door hun christelijke liefde
een bron van zegening mogen zijn. Laat ons bidden…
Voor onszelf:
dat wij in ons spreken en handelen
getuigen zijn van Gods barmhartigheid. Laat ons bidden…
Voor de gebedsintenties van onze geloofsgemeenschap: dat zij
Gods barmhartigheid mogen ondervinden. Laat ons bidden…
Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap...
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Hemelse Vader, luister naar ons gebed
en help ons barmhartig te zijn
ten opzichte van onze medemens,
zoals U dat bent ten opzichte van ons.
Want Gij, Heer God, schenkt ons het vermogen
om lief te hebben.
Geef dat wij ons blijven inzetten
dat iedereen tot leven en liefde kan komen.
Door Christus onze Heer.
Amen
Tafellied: Lamchi di Dios
Lamchi di Dios ku ta kita pika di mundo(4x)
Spaar nos senjor
Kwida nos senjor
Tende nos senjor
Spaar nos senjooor..
Juda nos senjor
Tende nos senjooor.. (2x)
Vertaling:
Lam God dat wegneemt de zonden der wereld
spaar onze God
Zorg voor ons God
Luister naar ons God
Spaar ons God
Help ons God
Luister naar ons God
Eucharistische liturgie
Gebed over de gaven
Heer, brood en wijn op deze tafel,
samen met de bereidwilligheid van ons hart,
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zijn het antwoord op uw uitnodiging.
Voltooi in ons deze goede gezindheid
door de komst van uw Zoon,
Christus onze Heer.
Prefatie
V van de zondagen door het jaar
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.
Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat;
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld
en de mens gemaakt naar uw beeld.
Heel uw wonderlijke schepping
hebt Gij aan hem onderworpen:
in uw naam mag hij over alles heersen
en U altijd prijzen om het werk van uw handen,
door Christus onze Heer.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U
en zingen vol vreugde:
Santu/Heilig
Tur loke ta den mi yam’E Santu
Al wat in mij leeft , prijst hem heilig
Santu, Santu
Santu ta hesus, nos Senor
Heilig, Heilig, Heilig is Jezus, onze heer
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Eucharistisch gebed V
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; 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:
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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
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.
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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 N.,
aan onze bisschop N., 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,
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
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Onze Vader..
Vredeswens: Renueva me
Chorus:
Renueva me senjor jesus
Ya no queiro ser iqual
Renueva me senjor jesus
Pon en mi tu Corazon
Refrein:
Porque todo loque hay dentro de mi
Necesita ser cambiado senor
Poque todo loque hay dentro demi
Corazon necesita mas de ti.
Chorus:
Refrein(2x)
necesita mas de ti (2x)
Vertaling Chorus:
Vernieuw mij heer jezus
Ik wil niet meer dezelfde zijn
Vernieuw mij heer jezus, leg je hart in mij
Vertaling refrein:
Want alles in mij moet veranderd worden Heer
Want alles in mijn hart heeft meer van je nodig.
Lam Gods…
Communie
De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
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om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar,
ook met hen, met wie wij dat gevoelsmatig niet zo vanzelfsprekend
vinden.
Zie het Lam Gods...
Communielied: You are my hiding place
You are my hiding place,
You always fill my heart,
with songs of deliverance.
Whenever I am afraid, I will trust in you.
I will trust in you.
Let the weak say I am strong
in the strength of my lord.(4x)
Bezinning
Toen Hij in de wereld was
was zijn oordeel zacht en teder
voor elke vastgelopen mens.
Maar Hij klonk hard en zonder mededogen
voor hen die zichzelf
wilden promoten
ten koste van anderen.
Zijn oordeel nu
over ons leven van vandaag en elke dag,
is de toegevoegde waarde
aan ons naakte bestaan.
Zíjn oordeel tilt ons op
uit de banaliteit,
uit het slijk der aarde,
uit het stof van deze wereld.
Waar Hij naar uitkijkt,
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is hoe wij kiezen tussen goed en kwaad;
Wat Hij verlangt,
is dat wij kiezen voor de minsten van de zijnen.
Wat wij doen voor hen,
doen wij aan Hem.
Gebed na de communie
God, onze Vader,
zozeer hebt Gij ons lief gehad
dat Gij uw Zoon hebt gezonden
en Hem hebt gegeven als spijs en drank.
Schenk ons uw heilige Geest,
zodat wij elkaar van harte beminnen en vergeven.
Door Christus onze Heer.
Zending en zegen
"Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is.
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden."
Als wij deze woorden van hier meenemen als opdracht voor de
komende week,
dan zal Gods zegen op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Slotlied: Lord I lift Your name on high
Chorus:
Lord, I lift Your name on high
Lord I love to sing Your praises
I'm so glad You’re in my life
I'm so glad You came to save us
Refrein:
You came from heaven to earth
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To show the way
From the earth to the cross
My debt to pay
From the cross to the grave
From the grave to the sky
Lord I lift Your name on high
Chorus:
Refrein(3x)
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