Begin en einde
14 november 2021
Drieëndertigste Zondag door het jaar

♫ Longing for light
Longing for light we wait in darkness.
Longing for truth, we turn to you.
Make us your own, your holy people,
light for the world to see.
Longing for peace, our world is troubled,
longing for hope, many despair.
Your word alone has pow’r to save us.
Make us your living voice.

Zoekend naar licht hier in het duister
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donk’re nacht.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen.
Zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
Zo wordt uw stem gehoord.

Christ, be our light.
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light,
shine in our church gathered today.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Longing for food, many are hungry,
longing for water, many still thirst.
Bread that’s broken for others
shared until all are fed.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
U bent de vredevorst.

Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light.
Shine in our church gathered today.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Many the gifts, many the people,
many the hearts that yearn to belong.
Let us be servants to one another,
making your kingdom come.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen.
tot dat uw Rijk hier is.

Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church,
in your church, in your church
gathered today.
Christ, be our light.

Christus wees ons licht!
Schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus wees ons licht!
schijn ook vandaag,
ook vandaag, ook vandaag,
hier in uw huis
Christus ons licht.

Begin en einde
Opening
♫ Vrede voor jou
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Welkom
Gebed
Wachten
L

Op een God
die door de eeuwen
om zijn trouw bezongen is
wachten mensen
heel hun leven
tot zijn uur gekomen is.
Op een God
die voor de mensen
nieuwe toekomst
deed ontstaan
wachten wij
in goed vertrouwen
tot zijn woord zal opengaan.
Op een God
die voor de mensen
licht in donker heeft bereid
wachten wij
van ganser harte
tot zijn stem
ook ons bevrijdt.
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♫ Zover wij kunnen kijken

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Thomasevangelie 18
(Vertaling Hans Koenen)
De discipelen zeiden tot Jezus:
Zeg ons, hoe zal het einde zijn?
Jezus zei:
Hebt u dan het begin ontdekt,
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dat u naar het einde vraagt?
Want waar het begin is,
daar zal het einde zijn.
Gezegend, wie zal staan aan het begin,
hij zal het einde niet kennen
en de dood niet smaken.

♫ Want God zijt Gij
K

Want God zijt Gij, maar wie zijn wij?
Onzeker en bang van eindigheid,
verwonderd, waarom wij hier leven.

Vóór elke vraag hebt Gij geantwoord
met tekens die wij nog niet zien.
Zoveel waarheid, wijsheid geeft Gij te weten.

Vóórdat wij vallen houdt Gij ons vast,
zijn wij verdwaald bij U te gast.
Wij vinden ons bij U verloren.
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Evangelielezing Marcus 13, 24-32
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen
en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon
zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal
hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van
de hemel.
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in
blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook
weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar
mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of
dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet,
alleen de Vader.

♫ Acclamatie – Kom grijp Mijn hand
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Overweging
Geloofsbelijdenis
A

6

Ik geloof dat
mijn leven,
ons leven,
het leven
geen cirkelgang is,
maar een lijn met een begin en een einde.
Dat begin en einde ligt bij God.
De God van mensen,
de God die ik leer kennen in de bijbel,
en in mensen om mij heen.
De verborgen God, de ongekende
Nabije
die zich bekend maakt via de
Mensenzoon Jezus van Nazareth.
Hij laat in woord en daad zien
hoe ik leven kan hebben
te midden van de machten van de dood.
Hij daagt me uit en inspireert me zijn
weg te gaan
en geeft me Geestkracht om die weg
tot het eind vol te houden.
Ik geloof in een hemel op aarde;
deze wereld anders
God komt ons daartoe tegemoet
totdat Hij is: 'alles in allen'.
Ik geloof dat vernieuwing, verandering,
bekering mogelijk en nodig is
om steeds opnieuw gericht te worden
op God en wat Hij wil voor deze wereld.

Voorbede
Koor en allen:

L

God,
maak ons aandachtig
voor uw werkzaamheid in deze tijd
Wij bidden u voor mensen
die vol dromen zitten:
ze zien een doel, een vergezicht.
Maak ons aandachtig
te midden van deze dromen.
Help ons ook om droom van macht
niet na te jagen,
maar juist te werken aan uw weg.
Wij bidden voor mensen
die geen toekomst zien
die geen dromen hebben.
Maak hen aandachtig voor uw aanwezigheid:
U doet nieuwe en ongehoorde dingen.
Help ons met elkaar stand te houden
in alle onzekerheid.
Wij bidden voor onze wereld
voor onze aarde in nood:
Maak ons aandachtig
voor uw werkzaamheid in onze wereld,
dat wij niet blijven staan
Help ons samen te werken aan vernieuwing.
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Koor en allen ♫:
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet:
Steek ons aan en maak ons bevlogen!
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet!
V

Parochiële intenties

Koor en allen ♫:
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet:
Steek ons aan en maak ons bevlogen!
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet!

Gebed
A

God,
Wij vragen U: Ga voor ons uit,
u die onze toekomst bent.
Help ons nieuwe wegen te zoeken
en met elkaar standhouden
in alle onzekerheid.
Opdat wij die eeuwenoude droom
van vrede en gerechtigheid
voor alles wat leeft op aarde
terugzien in ons eigen visioen.
Amen.

Dienst van de Tafel
♫ Ik heb een droom
K

Droom jij wel eens dat we meer verbonden zijn
oud en jong tezamen sterker staan
met aandacht voor elkaar door ’t leven gaan
doet geloof niet dat met ons bestaan.
Droom jij wel eens dat de leiders der volkeren
steeds de weg van God op willen gaan
gerechtigheid en vrede als hun doel
werkend aan het ideaal bestaan.
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Refrein:
Ik heb een droom, ik heb een droom
ik heb een droom diep in mijn hart:
de dag dat onze dromen niet langer droom zullen zijn
maar werk’lijkheid voor ons allemaal.
Droom jij wel eens dat we samen bij machte zijn
wanhoop te verdragen als het moet
vanuit geloof nieuw licht verkondigen
juist in tijd van nood en tegenspoed.
Droom jij wel eens dat geloven in vrijheid mag
niet bekneld door regels en door macht
waardering en respect in eigenheid
vertrouwen dat het kan op eigen kracht.
Refrein…

Het halen van het Eucharistisch Brood
Gebed rond het Eucharistisch Brood
A

Breken en delen, geven en nemen
doorheen alle grenzen van angst en nood
is Hem blijvend gedenken:
Hij die ons voorging tot in de dood.

V

God, Vader, levensbron,
maker van mensen.
Gij hebt ons gemaakt
om elkaar te behoeden en te dragen.
Gij hebt ons tot leven geroepen
om op U te gelijken.

A

Daarom roepen wij U aan
en herinneren U aan uw naam:
“Ik – zal – er – zijn- voor – jullie”.

V

Wees dan de God voor ons mensen.
Wees rusteloos in ons,
Wees helder licht in ons,
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Wees inzicht, kennis, taai geduld in ons.
Wees een dorst in ons die niet te lessen is
naar vrede en gerechtigheid.
A

Zo komen wij tot U,
wij mensen, door U gekend en geroepen,
verantwoordelijk gemaakt, aansprakelijk gesteld,
voor het reilen en zeilen op de aarde
voor het welzijn en geluk van mensen.
Wie kan ons helpen die opdracht te volbrengen,
Wie anders, dan uw kracht in ons,
Uw woord in ons?

V

Wij roepen in herinnering de mens,
die ene uit onze rij,
die uit uw kracht leefde,
die uw woord heeft gesproken,
Jezus van Nazareth.

A

Hij is met kracht opgetreden tegen alles
wat onmenselijk en zinloos is.
Hij heeft in gelijkenissen verteld
wat waarachtige liefde en gerechtigheid is.

V

In de nacht van zijn lijden en dood
heeft Hij gedeeld, wat Hij was,
met ons en met ieder mens.
Zo breken en delen wij het geheiligde brood met elkaar,
ten teken van ons geloof
dat het onmogelijke mogelijk is:
een nieuw verbond van mens tot mens,
gerechtigheid gedaan, God – in – ons – midden.

A

Breken en delen, geven en nemen
doorheen alle grenzen van angst en nood
is Hem blijven gedenken
Hij die ons voorging tot in de dood

Vredewens
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Onze Vader
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Delen van het Eucharistisch Brood
Dankgebed
A

Breken en delen, geven en nemen
doorheen alle grenzen van angst en nood
is Hem blijven gedenken
Hij die ons voorging tot in de dood.
Amen.

Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood
♫ Naar wat ongrijpbaar is
K

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat
licht in de duisternis, beelden als dromen
vager dan woorden, ver als een ster,
blijven wij zoeken zodat wij vinden
blijven wij zoeken tot het gegeven wordt.
In de warmte tussen woorden
in de zachtheid van een blik
in je hoofd tegen een schouder
hand die stil de jouwe drukt,
leeft wat ongrijpbaar is en toch bestaat.
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Zie, wij leven onze dromen
zo wordt steeds de hoop herboren,
wordt de droom een daad. (2x)
Overal waar mensen samen
bondgenoot zijn in gevecht
tegen al wat ziek en kwaad is
wordt wat krom trok fier en recht
en wat ongrijpbaar is, zal dan bestaan.
En zo worden luchtkastelen
hier op aarde werk’lijkheden,
wordt verwachting waar. (2x)
Dan is eenzaamheid verdwenen
dat gevoel van niet bestaan,
monddood maken machteloosheid
zijn voor kort of lang gegaan,
want wat ongrijpbaar is, wordt dan vervuld.
Wie die vreugde heeft ervaren
wil niet rusten voor de aarde
woonplaats is van God. (2x)
Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat
licht in de duisternis, beelden als dromen
vager dan woorden, ver als een ster,
blijven wij zoeken zodat wij vinden
blijven wij zoeken tot God zich vinden laat.

Draad van hoop
L
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Dromen is niet wegvluchten
in een fantasiewereld
en je terugtrekken uit
het leven van alledag.
Dromen is niet je ogen sluiten
voor de harde werkelijkheid:
voor problemen op je weg
of de ellende van de wereld.

Dromen is je voorstellen
dat de wereld beter kan:
dat er mogelijkheden zijn
die je normaal niet ziet.
Dromen is voelen
dat geluk toch nog bestaat,
is je koesteren in liefde
die in het echt even kwijt is.
Wie droomt, spint een draad
van houvast en hoop
om zich aan op te trekken
als het leven grauw is.
Wie droomt met open ogen
ontdekt een weg
naar een mooiere aarde
en een beter bestaan.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
1. De eigen parochie
2. Zonnebloem

Zending en Zegen

♫ Kom ga mee

www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 11 november 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met de heer Gilles Ampt.

