Eucharistieviering Woensdag 3 februari 2021
Vierde week door het jaar - Heilige Blasius, bisschop en
martelaar
rood

HET THEMA: Onbevangen zien

Openingsritus
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
V. De Heer zal bij u zijn
A. En met uw geest.

Openingslied: Vrede voor jou
Vrede voor jou hierheen gekomen
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn:
vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein:
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar.
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om, nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.
Begroeting en inleiding
Vandaag gedenken wij de heilige Blasius die, net als
eeuwen later Franciscus van Assisi, bekend werd om zijn
dierenliefde. Volgens een legende hield hij zoveel van
dieren dat zij op hun beurt van hem hielden. Hij hielp en
genas alle schepselen, zowel mens als dier en verteld
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wordt dat hij een jongetje redde dat dreigde te stikken in
een visgraat. Mensen waren zo jaloers op hem dat ze hem
op allerlei manieren hebben gefolterd en uiteindelijk
gedood. In het evangelie horen we hoe de mensen in
Nazaret over Jezus dachten. Ook hier lijkt sprake van
jaloezie om wie Hij is en wat Hij doet. Het bepaalt ons bij
de vraag hoe wij naar de mensen kijken met wie wij
dagelijks omgaan. Hebben we een uitgesproken beeld van
iemand? Wordt onze blik bepaald door vooroordelen,
bewust of onbewust, of kunnen we de ander echt
onbevangen en oprecht tegemoet treden? Wij bidden
voor alle mensen die niet gezien worden, aan wie men
achteloos voorbijgaat; dat zij mogen ervaren dat ze de
moeite waard zijn en de erkenning krijgen die ze
verdienen, door christus onze Heer, Amen.
SCHULDBELIJDENIS/GEBED OM VERGEVING:
Heer, hoor mij als ik spreek, luister als ik roep om hulp.
HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
Door uw genade mag ik binnengaan in uw huis. CHRISTUS,
ONTFERM U. CHRISTUS, ONTFERM U OVER ONS.
Leid mij met uw rechtvaardigheid, baan mij een weg naar
U toe. HEER, ONTFERM U. HEER, ONTFERM U OVER ONS.
V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven,
Amen
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Gebed
Goede God, elke dag gaan wij mensen met elkaar om,
maar hoe vaak gebeurt het niet dat onze blik vertroebeld
wordt door vooroordelen en eigenbelang? Geef dat uw
Woord onze ogen mag openen, zodat wij elkaar zien zoals
wij zijn en elkaars kwaliteiten leren waarderen.
Leer ons ieder mens te zien met uw ogen, zoals Hij ons
dat heeft voorgedaan: Jezus, uw Zoon, die met U leeft in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
1ste lezing: uit de brief aan de Hebreeën 12,4-7.11-15
U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op
het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten
die tot u als tot kinderen wordt gericht: `Mijn zoon, je
mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven
en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt,
want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon
van wie hij houdt.' Houd vol, het betreft hier immers een
leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind
wordt niet door zijn vader berispt? Een vermaning lijkt
op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts
verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is
er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende
knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die
gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist
geneest. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid
een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat
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ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust
veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 103
Keervers: Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het
diepst van uw wezens! Verheerlijk, mijn ziel, de Herr,
vergeet zijn weldaden niet!
Keervers:
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft, zo zeer
heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit Hij
de mens heeft gemaakt, Hij denkt er aan dat wij slechts
stof zijn. Keervers:
Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardigheid is Hij voor geslacht na geslacht, voor
allen die trouw zijn verbond onderhouden.
Keervers:
Tussenlied: Toen Hij de blinde man genas
Toen Hij de blinde man genas,
zijn duister had verdreven,
de man die doof geboren was,
’t spreken had gegeven,
toen riep Hij al die ’t zagen toe:
“Ga heen en doe zoals Ik doe;
dan zal de wereld leven”.
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“Sluit niet de ogen voor de pijn,
die mensen moeten lijden,
zie om naar wie gevangen zijn,
die voor hun vrijheid strijden,
doe recht en kies in stad en land
voor geven met een gulle hand
dan sta Ik aan jouw zijde”
“Spreek vrij de woorden die Ik sprak,
al zal men ze verachten;
stel alle leugens aan de kaak,
die vals geluk verschaffen;
en wijk niet voor het grijs geweld
van kleine dromen en groot geld;
weerspreek de kwade machten”.
Alleluja Johannes 6, 63b.68b
Alleluja. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw
woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluja.
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Marcus 6,1-6
Jezus vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd
door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken,
gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders
waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar haalt hij dat
allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem
gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot
stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van
Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en
Simon?
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En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En ze namen
aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt
een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn
verwanten en huisgenoten.' Hij kon daar geen enkel
wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen
oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun
ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en
onderwees de mensen.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Preek
Voorbede: (A. Heer onze God wij bidden u verhoor ons)
Goede God, Gij ziet ons zoals wij werkelijk zijn, met onze
kwaliteiten en tekortkomingen. Wij weten dat Gij van ons
houdt. In dit besef durven wij vrijmoedig te bidden:
Wij bidden voor mensen die alleen maar zichzelf zien en
met oogkleppen op door de wereld gaan; dat hun ogen
open mogen gaan en ze de rijkdom van uw schepping
zien. Laat ons bidden…
Wij bidden voor hen die leiding geven in kerk en
maatschappij; dat zij oog hebben voor de kwaliteiten van
ieder met wie ze samenwerken, dat ze deze mensen tot
hun recht laten komen. Laat ons bidden…
Bidden wij ook voor alle mensen die niet gezien worden,
aan wie men achteloos voorbijgaat; dat zij mogen
ervaren dat ze de moeite waard zijn en de erkenning
krijgen die ze verdienen. Laat ons bidden…
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Intenties: Hier volgen de intenties van de eigen
gelovige gemeenschap...
God, luister naar onze gebeden en leer ons om altijd
eerlijk en oprecht met anderen om te gaan. Dat vragen
wij U op voorspraak van de heilige Blasius en omwille van
Jezus Christus, uw Zoon, deze dag en alle dagen, tot in
eeuwigheid, Amen.
Dienst van de Tafel:
De tafel wordt klaargemaakt als het brood
en de wijn worden naar het altaar gebracht
Tafellied: Kijken naar mensen
Tussen God en mensen voelt men vaak een kloof.
Kijk naar medemensen want daar groeit geloof.
Leer te accepteren, blijf steeds bij de tijd!
Dan zal men ervaren Gods aanwezigheid.
Nieuwe tijden komen vol onzekerheid.
Kracht uit het verleden helpt ons in de strijd.
Bouwen wij aan vrede zonder veel gedruis!
Hopend op die toekomst voelt de mens zich thuis.
Mens te zijn voor mensen blij en doelbewust,
Zorgen voor elkander geven levenslust.
Optimistisch leven, werken met talent!
Daarbij is de liefde toch het fundament.
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V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot
lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel
zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
Goede God, door Jezus, uw Zoon, hebben wij gezien
hoeveel Gij van de mensen houdt. Als dankoffer
brengen wij U brood en wijn. Wil deze gaven van ons
aannemen als uitdrukking van onze dankbaarheid om
Hem die de zichtbare gestalte was van uw wijsheid en
liefde: Jezus Christus, onze broeder en Heer in
eeuwigheid. Amen.
Prefatie
V. De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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 door Jezus Christus onze
Heer. Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees
geworden, geboren uit de maagd; die, aan het kruis
gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren
zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in
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eeuwigheid. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven
en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en bidden U
toe vol vreugde: Heilig, Heilig, Heilig.....
Heilig, heilig, heilig, de Heer, De God der hemelse
machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam
des Heren, Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed VI, met acclamatie 2 (GVL. 732)
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met
ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen
mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die
Gij hebt voortgebracht en uit gezonden hebt om tranen te
drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor
vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons
ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de
naam geworden is voor heel ons leven ten eide toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat
zij voor ons worden tot † Lichaam en Bloed van Jezus
Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in
zijn handen, Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT.

10

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan
zijn leerlingen met de woorden: 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.
V. 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.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden
is en die de dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en
naam gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer
is Hij, Die Is En Blijven Zal, uw rechterhand, en tot Hij komt
verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit
brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze
aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en
sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die
woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar een in
liefde en geloof, te zamen met uw dienaar N... onze paus,
en met onze bisschop N….. en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de
moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al
uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank.
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
Onze Vader:
V. Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn
goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
A. Onze Vader, die in de hemel zijt,
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.
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Vredeswens
V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze
zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in
eeuwigheid.
A. Amen.
V. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wensen we elkaar de vrede
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm
U over ons (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons
de vrede.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot
het eeuwig leven, Amen.
Communie:

Communielied: Lied van de stilte
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In de stilte gaat weer open,
wat zolang gesloten was.
Ogen zien, wat was verborgen.
Angst houdt dat niet langer vast.
Refrein:
Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn;
bij ballingschap en thuiskomst ) 2x
wil God aanwezig zijn.
In de stilte geef je leven,
als de ander luist'ren wil.
Leven, dat je door kunt geven,
aan wie het maar horen wil.
Refrein:
In de stilte krijg je liefde,
als je and'ren binnenlaat,
als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat.
Refrein:
Slotgebed
Goede God, Gij hebt ons onderwezen door uw Woord en
ons gevoed met Brood dat eeuwig leven geeft. Daarvoor
danken wij U en wij bidden: geef ons een open en
onbevangen blik, opdat we elkaars kwaliteiten zien en
waarderen. Dat vragen wij U omwille van Jezus, uw Zoon,
die ons tot voorbeeld is en die met U leeft, nu en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
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ZEGENBEDE
V. De Heer zal bij U zij
A. En met uw geest.
V. Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe
zegenen: de Vader, de Zoon en + de Heilige Geest.
A. Amen.
V. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God
Slotlied: Uw genade bracht ons samen
Uw genade bracht ons samen,
maar nu gaan wij uit elkaar
naar de wereld van hierbuiten;
goede Vader, volg ons daar.
Volg ons met uw trouwe liefde,
en laat ons toch nooit alleen.
0, wees overal aanwezig
in de wereld om ons heen;
zegen ons en al de onzen,
in ons dagelijks bestaan,
en zie heel ons doen en laten,
als een goede Vader aan,
als een goede Vader aan.
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