Kiezen
23 januari 2022
Derde Zondag door het jaar

CORONA maatregelen
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid.
Samen kunnen we het virus de baas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn mondkapjes verplicht.
Houd rekening met de ander, bewaar afstand: houd de anderhalve meter afstand in acht.
Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden, is meezingen niet toegestaan.
Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de
viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.
Bij de vredewens worden nog geen handen geschud.
De locatieraad.

Kiezen
Opening
♫ Welkom

Welkomstwoord
Gebed
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♫ Het nieuwe begin
K

Dit is het uur van vrede op aarde;
dit is het uur van ’t nieuwe begin.
Gods Zoon werd mens om ons te bevrijden,
opdat ook wij gaan gelijken op Hem.

Refrein:

God gaat met ons de wereld vernieuwen,
Hij geeft zijn Zoon als een licht voor ons uit.
Mens zijn als Hij, verlossend, bevrijdend;
vrede waai uit! Op dit uur: nieuw begin.
Refrein…
Gods Zoon werd mens, Nieuw Leven op aarde;
Hij is met ons, weg dan schaduw van dood.
Twijfel verdwijn, iets nieuws gaat beginnen:
leven, voor goed, in zijn vrede, zijn Naam.
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Hoe het begon?
L

Een klein bolletje
onder de grond
onder de zwarte aarde.
Doods leek het en leeg.
Hoe jij begon?
Een hartslag
in donker water
onder een strakke huid
niet te geloven
geheim.
Hoe hij begon?
Een mens
onder de zon
onder Gods zon
gewoon, maar
met Gods Geest.
Hoe het begon?
Warm en klein
bruisend van leven
niet begrepen,
een geheim in het hart.
En wij?

Dienst van het Woord
♫ Om het geheim
K

Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim naar wat ons is verborgen
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. (2x)
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Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
Ben jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim naar wat ons is verborgen
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. (2x)
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
die ons al kende voor het eerste licht,
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen,
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.
Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn, die licht in duister is.

Eerste Lezing Nehemia 8, 1-4a, 5 6, 8-10
Voorlezing uit de wet
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun
steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het
plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te
begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op
het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar
de voorlezing van het wetboek.
Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd.
Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek
opende, en op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de
HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde: ‘Amen, amen,’ en ze
hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER.
De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven
er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia – hij
was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die
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het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de
HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk
in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei
tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en
deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze
Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw
kracht.’

♫ Gemaakt voor het leven
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Evangelielezing Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van
de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons
zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn
geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij
goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift
te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken
waarin u onderricht bent.
Optreden van Jezus in Nazaret
Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea.
Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de
mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij
kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor
te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en
Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Heer rust op Mij,
want Hij heeft Mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij Mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht.
Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben
in vervulling gegaan.’

6

♫ Acclamatie – Woorden van oudsher gegeven

Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in God
de God der beloften,
die in het leven roept wat niet bestaat,
die verdrukten opricht
en ballingen thuisbrengt.
Hij is een levende God.
Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is
om op te zoeken wat verloren was,
die zich gegeven heeft voor alle mensen,
om de verspreide kinderen van God
samen te brengen in één huis.
Hij is de hoop van de wereld.
Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid
die ons een zelfde taal doet spreken,
die waar zal maken al wat ons werd beloofd.
Hij is de Geest der beloften.
Amen.
7

Voorbede
Koor en allen:

L

God, we zijn op zoek naar bouwstoffen
om van te leven en te groeien.
Wijs ons de weg naar vriendschap,
liefde en begrip.
Help ons oog te hebben
voor de noden van anderen, want:
Blinden blijven blind
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen ziet.
Stommen blijven stom
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen spreekt.
Lammen blijven lam
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen loopt.
Armen blijven arm
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en met hen deelt.
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God, wees de grond waarop wij staan.
Geef voeding aan ons leven.
Doe ons groeien.
Doe ons bloeien.
Koor en allen ♫:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.
V

Parochiële intenties

Koor en allen ♫:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.

Gebed
A

God,
U bent de grond waarop wij staan.
U geeft voeding aan ons leven.
Doe ons groeien.
Doe ons bloeien.
Schenk ons Uw Geest van liefde
opdat wij doen als Jezus:
opstaan,
naar mensen toe gaan
iemand zijn
die samen wil zijn met anderen.
Amen.

Dienst van de Tafel
♫ Zo leef jij in mij
K

Brood gebroken, brood gegeven,
zo deel ik mijn eigen leven,
al mijn liefde, al mijn zorg met jou. (2x)
Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij.
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij,
zo leef jij in mij.
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Samen delen, samen leven
zo wordt ons verbond beschreven,
leef in mij want ik leef ook in jou. (2x)
Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij.
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij,
zo leef jij in mij.
Zo leef jij in mij.

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

God, die verwachtingen wekt,
Gij vervult in Jezus
wat Gij hoopvol in ons oproept.
Als een mens van vrede
is Hij door de wereld gegaan,
met oog en hart voor vriend en vreemde.
Gij, die in woord en werk van Jezus
licht van liefde hebt doen stralen,
maak ons er ontvankelijk voor,
opdat wij in elkaars ogen weerkaatst zien
wat bemoedigend van Hem is uitgegaan.
Van U vervuld
deelt Hij brood van leven,
waarin Hij zichzelf wegschenkt
opdat wij ons schenken aan elkaar,
en met velen een wereld naar uw hart worden.

A

Hij was uw licht voor vriend en vreemde,
uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede.

V

God, die in Jezus uw hand in de onze legt,
maak ons gevoelig voor wat Hij ons zeggen wil,
opdat zijn droom in ons waar wordt,
zijn verwachtingen in ons vervuld worden.
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♫ Vredewens

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
V

Wij danken U, God, voor alle tegemoetkoming,
die wij in Jezus mochten ervaren.
Blijf ons erdoor bemoedigen
op wegen naar morgen,
op wegen van mensen die
-van zijn vrede vervuldelkaars reisgenoten willen zijn.

A

Amen.
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Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood
♫ Wanneer wij opstaan om te gaan
K

Wanneer wij opstaan om te gaan
van wie wij zijn en God bewust
na even rust en samen aangesproken zijn,
wanneer wij gaan is er de Naam.
Wanneer wij gaan is er de Naam
die is, die was en die zal zijn
in daad en woord, in brood en wijn,
voortbewogen waar wij gaan
door de gloed van het geheim.
Wanneer wij gaan is er de Naam
die is als vuur, die is als wolk,
in spraakverwarring onze tolk
voor oog en oor, voor hart en mond
op al dan niet vertrouwde grond.
Wanneer wij gaan is er de Naam,
die feestelijke metgezel,
die reisgenoot in weer en wind,
in bloed en ziel maar even goed
de medemens die je ontmoet.
De medemens die je ontmoet.

Samen zijn
L

Samen ben je
als mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.
Samen ben je
als mensen
het beste wensen
-uit de grond van hun hartvoor elkaar,
zo maar,
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omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.
Samen ben je
als mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen het niet lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.
Samen zijn, het begint bij jezelf.
In je denken en doen:
van je woorden je leven maken
en van je leven je woorden.
Het begint daar waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat rijk van gerechtigheid en liefde.

Slot
♫ Ite missa est
K

Door zijn woorden aangestoken trekken wij hier thans vandaan.
Onze tent moet opgebroken, wat gezegd is dient gedaan,
wat gevierd werd moet gebeuren in het leven heel dichtbij.
Even buiten deze deuren wordt gewacht op jou en mij;
ITE MISSA EST

Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
1. De eigen parochie
2. Willemshoeve
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Zending en Zegen
♫ Wil je opstaan en mij volgen?
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www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 23 januari 2022
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met Piet Muilwijk.

