Durf je het aan?
13 februari 2022
Zesde 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.
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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.

Durf je het aan?
Opening
♫ ’n Huis voor iedereen

1

Welkom
Gebed
Zwijgen
L

al zwijgen de mensen
de bergen zwijgen niet
zij tonen ons het rotsvast geheim
dat er een grond van leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de bomen zwijgen niet
zij wijzen ons het hoge geheim
dat er een kracht tot leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de vogels zwijgen niet
zij zingen ons het kwetsbaar geheim
dat er adem tot leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de wateren zwijgen niet
zij tonen ons ’t verfrissend geheim
dat er een bron van leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de dieren zwijgen niet
zij leren ons het veilig geheim
dat er behoud van leven moet zijn
al zwijgen de mensen
de kinderen zwijgen niet
zij dromen ons het eeuwig geheim
dat ons leven een wonder moet zijn
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♫ Niet als een storm
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Dienst van het Woord
Eerste Lezing Jeremia 17, 5-8
Dit zegt de HEER:
Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen,
wie zich afkeert van de HEER.
Hij is als een struik in een dorre vlakte,
hij merkt de komst van de regen niet op.
Hij staat in een steenwoestijn,
in een verzilt en verlaten land.
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

♫ Wijs ons de weg
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Evangelielezing Lucas 6, 17. 20-26
Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats
waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich
verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem
en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon.
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei:
‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God.
Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.
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Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk
halen.
Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie
zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die
nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen,
want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend
over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

♫ Acclamatie – Deze woorden
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Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in God,
die het begin is van mijn leven
en het einde.
Die mij het vertrouwen geeft
dat ik mijn weg wel vind,
dat Hij mij draagt over elke afgrond,
dat na de dood weer leven komt,
zo waar als zonnebloemen opgroeien uit hun pitjes.
Ik geloof in Jezus Christus,
die mij leerde wat leven is:
recht doen opdat vrede onder ons kan wonen
opkomen voor wie het minder hebben,
doen wat moet gedaan,
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aankijken wie door niemand aangekeken worden,
zo waar als het licht van de zon
elke nieuwe morgen.
Ik geloof in de heilige Geest,
Gods levensadem die mij aanvuurt tot liefde
voor wat het leven de moeite waard maakt:
vriendschap, zachtmoedigheid,
humor, troost,
enthousiasme, barmhartigheid,
wijsheid en een groot hart.
Die mij optilt en neerzet
op Gods weg van waarheid en leven,
zo waar als de wind zaad zaait
voor een toekomst vol belofte.
Amen.

Voorbede
Koor en allen:

L

God,
wij bidden voor mensen
die de golven van het leven moeten trotseren.
Die doorgaan in storm en tegenwind.
Dank U voor de hoop die ze ons geven.
Geef hen stevige wortels
zodat ze sterk staan.
Help ons samen te blijven groeien.
Wij bidden voor mensen
die teleurstellingen ervaren,
die idealen hebben en niet afhaken.
Dank U voor het geloof dat ze naar ons uitstralen.
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Geef hen voedingsstoffen
zodat ze kracht hebben.
Help ons samen te blijven groeien.
Wij bidden voor mensen
die zoekend zijn,
niet meer weten hoe verder te gaan.
Help ons een voorbeeld te zijn,
om hen licht en ruimte te laten zien,
waarin ze zich kunnen ontplooien
op een manier die bij hen past.
Koor en allen ♫:
Hij heeft het voorbeeld gegeven:
wie leeft in de liefde zal leven.
V

Parochiële intenties

Koor en allen ♫:
Hij heeft het voorbeeld gegeven:
wie leeft in de liefde zal leven.

Gebed
A

God,
Wees de grond waarin wij wortelen.
Wees ons water.
Wees ons licht.
Geef dat wij eens
volgroeid mogen raken:
mensen naar uw evenbeeld.
Amen.
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Dienst van de Tafel
♫ Wie durft het delen aan?
K

Het breken van het brood,
het rondgaan van de wijn is een gebaar
naar Jou, God, die niet ver
maar dichtbij ons wil zijn, en naar elkaar.
Waar steeds meer mensen voor de feiten buigen,
blijven wij geloven en getuigen
dat het ook anders kan.
De wereld omgekeerd, de aarde goed beheerd.
Wie droomt daar nooit eens van ? (2x)
Het breken van het brood,
het rondgaan van de wijn is een gebaar
van Jou, God, die aan ons
de zin van alle zijn weer openbaart.
In uitgewoonde godsbeelden verdwenen,
ben Jij als een nieuwe mens verschenen
die ’t leven met ons deelt,
een teken in de tijd van Jouw bewogenheid
met ons, Je eigen beeld (2x).
De zorgen van de mens,
de dagelijkse strijd om het bestaan,
de zorgen voor de mens,
de solidariteit (Jouw eigen naam)
krijgen wij als brood en wijn in handen.
De onvrede met alle wantoestanden
klinkt door in ons gebed;
Jij mens die ondergaat, wel weigert maar niet slaat,
Wij delen Jouw verzet (2x).
Zolang er mensen zijn die moeten zwijgen,
die nog dood in plaats van leven krijgen,
wordt dit gebaar gedaan:
de vreugde en de pijn,
gedeeld als brood en wijn.
Wie durft het delen aan? (3x)

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

Zon en maan
licht aan de hemel,
warmte op aarde
voor dag en nacht –
God is het werk
van uw handen, maar
meer nog zijt Gij
het licht in onze ogen,
een vonk van hoop
in ons bestaan.

A

Hemel en aarde
wolk en water,
zee en zand –
God, het is het werk
van uw handen, maar
meer nog zijt Gij
de weg die wij banen,
het spoor dat wij trekken
naar U toe.

V

Bomen en bloemen
alle planten
soort na soort;
vis en vogel
alle dieren
soort na soort –
God, ze zijn het werk
van uw handen, maar
meer nog zijt Gij
de kleur die ze dragen
het lied dat ze zingen
hun vlucht naar de einder.

A

De mens hebt Gij geschapen
uit aarde geboetseerd
en uw adem ingeblazen –
maar meer zijn wij
uw schaduw, uw beeld,
uw zevende dag.
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V

Uw licht voor de wereld
uw weg door de tijden
uw belofte vervuld
is Hij geworden:
Jezus Christus.

A

Als een van ons
van uw geest vervuld
is Hij gegaan tot
de minsten der mensen
die kwetsbaar zijn
en uitgestoten,
verlamd en blind
verstomd en overschreeuwd.

A

Toen de wereld wilde dat
zijn stem verstomde
en zijn leven vergeten,
heeft Hij brood genomen
gebroken en gezegd:
Dit ben Ik en
Ik beloof u vast dat ge
zult eten
aan mijn tafel;
Mijn Lichaam
voor u gebroken.

V

Gij
uit de dood verrezen,
Gij
de hoop die leeft onder ons,
Gij
die de steen hebt weggerold
alle dood teniet gedaan –
hoor ons aan
nu wij bidden
voor mens en wereld.
Laten wij bidden met de
woorden die U ons hebt geleerd:
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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.

♫ Vredewens

Delen van het Eucharistisch Brood
Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood
♫ Dans van geloof
K

Zo is er alle dag, zo is er wat je moet.
zo is er wat je doet hoewel het eigenlijk niet mag..
Zo is er wat je voelt in strijd met wat je weet
zo is er wat je speet omdat het anders was bedoeld.
Je bent de danser op de koorden van de God gegeven kansen.
Hij die de levenslust verzon laat niet los wat hij begon.
Dus durf te dansen.
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Zo heb je iedereen, zo heb je alle tijd,
zo ben je alles kwijt maar je slaat je er doorheen.
Je zingt je zorgen uit. Je provoceert de nacht
waar iemand onverwacht z'n beide armen om je sluit.
Je bent de danser op de koorden van de God gegeven kansen.
En waar de vrijheid zwaar kan zijn is hij nabij in brood en wijn.
Dus durf te dansen.
Tussen voelen en feiten, tussen weten en wagen
worden bruggen geslagen.
Meestal niet meer dan een touw waarop ik balanceer.
Waaraan ik hang te klagen. Soms lijkt het of ik vliegen kan
en soms moet je me dragen.
Maar boven de kilte van de kloof min of meer in balans
dans ik de dans van geloof.
Zo is er wat je kiest, zo is er wat gebeurt.
Zo komt het dat je treurt om de winst die je verliest.
Zo lijd je aan het lot. Vervloekt de slavernij.
Zo worstel je je vrij en in die worsteling is God.
Je bent de danser op de koorden van de God gegeven kansen.
En zelfs het goorste asfalt glanst waar je met een ander danst.
Dus durf te dansen.
Tussen voelen en feiten, tussen weten en wagen
worden bruggen geslagen.
Meestal niet meer dan een touw waarop ik balanceer.
Waaraan ik hang te klagen. Soms lijkt het of ik vliegen kan
en soms moet je me dragen.
Maar boven de kilte van de kloof min of meer in balans
dans ik de dans van geloof.
Je bent de danser op de koorden van de God gegeven kansen.
We dansen samen in de geest van het goddelijkste feest.
Dus durf te dansen.
Durf te dansen. Durf te dansen.
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Doe het andersom
L

Ze zullen altijd tegen je zeggen:
‘Voor wat hoort wat, want dat hoort.’
Ze zullen je altijd uit willen leggen:
‘Denk aan jezelf, dan kom je nooit tekort’.
Doe daar niet aan mee, doe het andersom
geef de mensen meer dan ze durven te verwachten.
Al vinden ze je gek en vinden ze je stom
eens gebeurt wat zij toch onmogelijk achtten.
Wij hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie,
mensen met een nieuwe fantasie.
Ze zullen je altijd aan willen praten:
‘Oog om oog en tand om tand’.
‘Hou je eigen belang in de gaten!’
Gelijke munt is gezond verstand.’
Doe daar niet aan mee, zet de boel op zijn kop.
Doe een tikkie meer dan het doodnormale.
Doe wat je moet doen, met net een schep daar bovenop.
Breng ze van hun stuk met je royale idealen.
We hebben mensen nodig met een beetje lef,
mensen met een beetje lef.
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Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
1. De eigen parochie
2. Vereniging ME

Zending en Zegen
♫ Gewoon beginnen
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Een verhaal
L

De tsaar aller Russen bezat alles wat een mens zich maar wensen
kon, maar hij wist niet waarvoor hij leefde. Drie vragen kwelden hem:
Wat moet ik doen? Met welke mensen moet ik doen wat God van mij
verlangt? Wanneer moet ik dat doen?
Na alle wijzen, alle geleerden te hebben geraadpleegd, hoorde hij over
een boer, ergens ver weg, die hem misschien een bevredigend
antwoord zou kunnen geven. De tsaar ging meteen op reis en na vele
weken kwam hij op het land van de boer aan. Deze keek nauwelijks op
toen de tsaar zich tot hem richtte met zijn vragen. De boer gaf geen
antwoord, maar ging door met ploegen.
De tsaar werd kwaad en zei: ‘Weet je wel tegen wie je spreekt? Ik ben
de tsaar aller Russen". Maar ook dit maakte geen indruk op de boer die
doorging met zijn werk. Plotseling kwam een zwaargewonde man het
veld op gewankeld. Voor de ploeg viel hij neer. De boer zei tegen de
tsaar: ‘Help mij deze gewonde naar mijn hut te dragen'.
'Ik zal je helpen', antwoordde de tsaar. ‘Maar geef je me dan straks
antwoord op mijn vragen?' 'Straks', zei de boer en samen brachten zij
de man naar de hut en verbonden zijn wonden.\'Zeg je het me nu?'
vroeg de tsaar. 'Je kunt naar huis', zei de boer. 'Je hebt de antwoorden
gehad op je vragen: Wat moet ik doen? Wat op mijn weg komt. Met wie
moet ik het doen? Met degenen die aanwezig zijn. Wanneer moet ik het
doen? Op het moment dat het zich voordoet'.
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Bennekom, 13 februari 2022
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met Diny Booyink.

