U geeft mijn voeten de ruimte
6 maart 2022
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

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.
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Adviezen voor onze MVR kerk vanaf zondag 27 februari 2022.
Omdat er nog steeds veel besmettingen worden gemeld en iedereen
veilig naar de kerk moet kunnen gaan, blijven in onze kerk de volgende
adviezen van kracht:
Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
symptomen: BLIJF THUIS!
Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter
niet meer verplicht.
Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het
niet dringen wordt.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
Gebruik alleen de zitplaatsen waar een kussentje ligt.
Er worden nog geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
Collectegelden en -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van
de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
Geef elkaar op gepaste afstand en naar eigen inzicht een teken van
vrede.
Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.
De locatieraad.

U geeft mijn voeten de ruimte
Opening
♫ Er komen mensen bij elkaar

Welkom
Gebed
1

Stilte
L

Het lawaai van de wereld
dringt brutaalweg
in mijn binnenste,
de reclame schreeuwt
om meer en meer
en ik weet niet eens
of ik genoeg heb aan mezelf.
Er is afleiding te over
de verleiding is groot
om mee te waaien
met de rukwinden
van de schone schijn
en nietszeggendheid.
Stilte is een pauze
temidden van
beelden, woorden, geluiden
waarin ik mijzelf tegenkom,
maar niet te veel of te lang
want kan ik mij aan?

♫ Openingskoraal
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Dienst van het Woord
Eerste Lezing Deuteronomium 26, 4-10
Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de HEER, uw God, heeft neergezet, moet u het volgende voor
de HEER belijden: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok
naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen,
maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en
dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de HEER, de God
van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons
ellendig slavenbestaan.
En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven
arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht
ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing.
HEER, hierbij breng ik U de eerste opbrengst van het land dat U me gegeven hebt.’ Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor
Hem neer.

♫ Ik kan niet om U heen
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Evangelielezing Lucas 4, 1-13
Jezus door de duivel op de proef gesteld
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd
door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen bleef en
door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen
de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei
tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een
brood te veranderen.’
Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van
brood alleen.”’ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats
en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem
die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het
aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van
U zijn.’
Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw
God, vereer alleen Hem.”’ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette
Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de
Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” En ook:
“Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten
aan een steen.”’
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Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op
de proef.”’ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

♫ Acclamatie – Licht voor ons uit

Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Wij geloven in Jezus Christus
Omdat Hij geloofde in een vriendschap
die tot een andere wereld leidt
waarin de liefde zal heersen,
en omdat Hij daarvoor wilde sterven.
Omdat Hij zo van het leven hield
en alles met iedereen deelde.
Omdat Hij als geen ander heel eenvoudig
sprak over alles wat Hem ter harte ging:
het leven, de liefde, de dood,
de schoonheid van de wereld en de toekomst.
Omdat Hij ten overstaan van iedereen
uitsprak wat Hij ten diepste geloofde.
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Omdat Hij het nooit heeft aangelegd
met de leugen, noch met de vleierij,
noch met enige lafhartigheid
tegenover de machtigen van zijn tijd.
Omdat Hij de angst heeft gekend
toen Hij wist verraden te zijn.
Omdat in zijn ogen een bankier en een melaatse,
ieder evenveel waard is,
mensen met dorst naar liefde en leven.
Omdat Hij over die Andere sprak
en Hem zijn Vader heeft genoemd.
Omdat Hij op zijn levensweg omkeerde
en eenvoudigweg zei: "Jij, volg Mij".
Wij geloven in Jezus Christus.
Amen.

Voorbede
Koor en allen:

L
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God,
Wij bidden voor mensen
die een keuze moeten maken.
De verleiding is groot
om niet uw weg te gaan
om niet te vertrouwen
in het visioen van deze aarde anders.
Help ons het voorbeeld van Jezus te volgen.

Wij bidden voor mensen
die onrecht ervaren.
De verleiding is groot
om het kwaad te bestrijden
in plaats van kringen van licht en liefde te scheppen.
Help ons het voorbeeld van Jezus te volgen.
Wij mogen en kunnen kiezen
uit zoveel;
dank daarvoor.
Maar de verleiding is groot
om te geloven in aanzien, macht en geld
in plaats van in mensen van goede wil.
Help ons het voorbeeld van Jezus te volgen.
Koor en allen ♫:
Geef ons inzicht Heer
En open ons de ogen.
Dat wij in uw licht
De ander blijven zien.
V

Parochiële intenties

Koor en allen ♫:
Geef ons inzicht Heer
En open ons de ogen.
Dat wij in uw licht
De ander blijven zien.

Gebed
A

God,
wij staan soms voor keuzes
zonder echte opties.
Help ons
om voor iedereen
mogelijkheden en kansen
te scheppen
opdat er werkelijk
iets te kiezen overblijft.
Amen.
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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.
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
Refrein (allen):

V

Gij die ons in het leven roept en ieder kent bij name,
wij bidden U en zoeken U: licht achter het licht.

Refrein…
V
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Gij die de mensen lief hebt en tot liefde hebt gewekt:
uw eigen naam ‘ik zal er zijn’ gaat rond over de aarde.

K

Gezegend allen die er zijn, elkaar tot steun en toeverlaat,
die delen brood, geluk en tranen, heiligend uw naam.

Refrein…
V

Gezegend zij die vechten voor vrede en gerechtigheid.
Gezegend de geduldigen die uitzien naar uw toekomst.

K

Gezegend en geprezen de geliefden hier en overal:
vrouwen, mannen, hartverwarmend, sterker dan de dood.

Refrein…
V

Gezegend is de nieuwe mens, ademend uw geest,
die leeft, zich geeft ten einde toe: Jezus Messias.

Refrein…
V

Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood,
die vinden wegen onvermoed, stichten hier uw rijk.

K

Vader, moeder, God dichtbij, liefde is uw naam.
Liefde is door ons te doen: aarde als een hemel,

V

geef ons brood vandaag en morgen, scheld de schulden kwijt,
breek de kringloop van het kwade, maak ons vrij uit onrecht.

Refrein…
V

Gij die ons hebt gedroomd, gezien, geroepen en verzameld:
Geef uw geest en zegen ons en schenk ons aan elkaar.

Refrein…

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,
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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
♫ 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.
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Samen
L

Toen God met ons begon
zei Hij niet: ‘Jij hoort er wel bij
en jij niet!’
Hij maakte ons
en zette ons op onze voeten.
Niet om van elkaar weg te lopen,
maar om samen te zijn
en in vrede naast elkaar te kunnen leven.
Hij gaf ons licht in de ogen,
niet om het elkaar te misgunnen,
maar om òm te zien naar elkaar.
Wij kregen twee handen,
niet om elkaar weg te duwen,
maar om, hand in hand,
de handen ineen te slaan
en aan vrede te bouwen.
Hoe moeilijk dat soms ook is.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
1. De eigen parochie
2. Stichting Bootvluchteling (NL97 RBRB 0918 9326 37)

Zending en Zegen
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♫ Gezicht van hoop
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www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 6 maart 2022
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met em. pastoraal werker Hans Lucassen.

