5de zondag door het jaar
Eucharistieviering
6 februari 2022

Jezus en jezelf leren kennen
Voortaan zult ge mensen vangen:
Zij brachten de boten aan land en lieten alles achter
om Hem te volgen. Lucas 5, 10b.11
♫ 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,
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier straks vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein:
dit wordt gespeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal,
wij leven voor elkaar.
U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U 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.
 Inleiding
In het Evangelie van vandaag zien we wat er gebeurt
als je ineens in de gaten hebt
dat je niet zomaar een mens voor je hebt,
maar dat je God ontmoet.
Bij dat besef van de diepe waarheid van de identiteit van
Jezus, ontdekt Petrus ook een diepe waarheid over
zichzelf: Hij is een zondige mens.
Aan het begin van onze ontmoeting met God,
tijdens deze viering, komen we tot diezelfde
ontmoeting.
Daarom beginnen we deze viering
met het uitspreken van de schuldbelijdenis.
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 Schuldbelijdenis
V: Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
A: Heer ontferm U over ons.
V: Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U
over ons. A: Christus, ontferm U over ons.
V: Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons. A: Heer, ontferm U over ons.
♫ Glorialied: Looft de Heer, al wat gemaakt is
Looft de Heer, al wat gemaakt is,
prijst zijn Naam.
Verheft Hem voor eeuwig,
dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is
op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee
voor God: Hij leve lang.
Storm en aarde, bomen, stromen,
zon en vuur.
Gij wolken en dromen,
nachten, dag en duur,
licht en donker, dood en leven,
wereld, mensenzaad
weest mondig en volmaakt.
Looft Hem met woord en daad.
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Looft Hem, ook wie zondigt,
looft Hem kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord
in u mens worden doet.
Looft uw God en Vader,
die zijn Geest geschonken heeft.
Looft Hem, omdat gij zijt,
ja looft Hem, want Hij leeft.
 Openingsgebed
God, allen die uw nabijheid ervaren,
getuigen dat Gij heilig zijt,
en dat de aarde vol is van uw glorie.
Wij bidden, dat zij die door U geroepen zijn
om dag en nacht te zwoegen voor uw Naam,
blijven vertrouwen op uw Woord,
en de vreugde ervaren uw leerlingen te zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 6, 1-2a.3-8
Een mens met onreine lippen wordt gereinigd en als
profeet gezonden.
In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer, gezeten
op een hoge en verheven troon: zijn sleep bedekte heel de
vloer van de tempel. Hij was omgeven met serafs; elk had
zes vleugels, en ze riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig,
de Heer der hemelse machten!
Heel de aarde is vol van zijn glorie!”
Het luide roepen deed de drempels schudden in hun
voegen en het heiligdom stond vol rook.
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Toen riep ik: “Wee mij, ik ben verloren! Want ik ben een
mens met onreine lippen en ik woon te midden van een
volk met onreine lippen, en toch hebben mijn ogen de
koning, de Heer der hemelse machten, gezien!”
Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een
gloeiende kool die hij met een tang van het altaar
genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan en
sprak: “Nu dit uw lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden
verdwenen, uw misstappen vergeven.”
Daarop hoorde ik de Heer spreken: “Wie moet ik zenden?
Wie zal voor ons gaan?”
En ik antwoordde: ”Hier ben ik, zend mij!”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 138, 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8
L.:
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
A.: Ik zing voor U en alle hemelmachten.
L.:

A.:
L.:

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.
Ik zing voor U en alle hemelmachten.
U zullen alle koningen der aarde eren
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen:
ja waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.
5

A.:

Ik zing voor U en alle hemelmachten.

L.:

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!
Ik zing voor U en alle hemelmachten.

A.:

De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige
apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 15, 1-11
Paulus verwoordt het fundament van zijn
geloofsverkondiging: het getuigenis van Jezus'
verrijzenis.
Broeders en zusters, ik vestig uw aandacht op het
evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt
ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor
gij ook gered wordt, indien ge er tenminste aan
vasthoudt in de vorm waarin ik het u verkondigd heb,
anders zoudt gij tevergeefs gelovig geworden zijn. In
de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf
als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus
gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften en dat
Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas en
daarna aan de Twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan
meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de
meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn
gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle
apostelen. En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan
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mij, de misgeboorte. Ja ik ben de minste van de
apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb
Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben
ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet vergeefs
geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen,
niet ik, maar de genade van God met mij. Maar of zij het
nu zijn of ik, dát verkondigen wij en dát hebt gij geloofd.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: U die mij kent
U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die in moet zijn.
U die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.
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U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn.
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 5, 1-11
Op het meer roept Jezus zijn eerste leerlingen. Zij
zullen vissers van mensen worden.
Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van
Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen
om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen
aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan
en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die
van Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij
ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht
aan het volk. Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij
tot Simon: “'Vaar nu naar het diepe
en gooi uw netten uit voor de vangst.”
Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we
gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik
de netten uitgooien.”
Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun
netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten
ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen.
Toen die gekomen waren vulden zij de beide boten tot
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zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te
voet en zei: “Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig
mens.”
Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van
allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan
hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes,
de zonen van Zebedeüs, die met Simon
samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: “Wees
niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.” Ze
brachten de boten aan land en lieten alles achter om
Hem te volgen. Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging

Geloofsbelijdenis

Voorbede
Laten we ons dan richten op God en met een beroep op zijn
liefdevolle trouw onze gebeden voor de noden van Kerk en
wereld aan Hem voorleggen.
Voor de Kerk:
dat zij, gezuiverd van alle onoprechtheid en eigenbelang,
mag zijn wie ze is: Gods heilige bruid op aarde; en dat ze
Gods liefde verkondigt aan alle mensen. Laat ons bidden.
Voor de samenleving waarin wij een plek hebben:
om saamhorigheid en tolerantie; dat de harmonie tussen
bevolkingsgroepen een afspiegeling mag zijn
van de vrede die Jezus heeft bewerkt. Laat ons bidden.
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Voor de zieken, naar lichaam of geest:
om het wonder van genezing; om zegen over ingrepen,
behandelingen, therapieën en medicijnen; dat onze
lijdende medemensen zicht mogen houden en geven op
Christus. Laat ons bidden.
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat,
het religieuze leven en tot het sacramentele huwelijk:
dat jonge mensen Gods stem mogen herkennen in hun
hart; dat zij de moed en kracht ontvangen daarop te
antwoorden zoals Jesaja dat deed: Hier ben ik, zend mij.
Laat ons bidden.
Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap..
Goede God, onze Vader, deze gebeden en dat wat er leeft
in de diepte van ons hart leggen we voor U neer.
Wij willen op U gefocust blijven. Wilt U ons bidden dan
horen en verhoren? Door Christus, onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht
wordt de collecte gehouden.
Tafellied: Brood op tafel
Brood op tafel: ‘n hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.
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Beker met wijn, een vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens;
verbonden worden met iedereen,
want wie houdt het uit moederziel alleen.
Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn,
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.
 Gebed over de gaven
Heer, aanvaard de gaven van mensen die zich zondig
weten maar toch vertrouwen op uw woord.
Als Gij met ons zijt, dan wordt onze armoede tot overvloed,
durven wij roemen op onze zwakheid.
Want Gij zijt onze kracht door Christus, onze Heer.
Prefatie
III van de zondagen door het jaar
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.
Uw grootheid is niet te doorgronden:
in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp
gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid
hebt Gij het geneesmiddel ten leven genomen
en aan hen die verloren waren,
hebt Gij langs de weg van hun ondergang
behoud en redding gebracht door Christus onze Heer.
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Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon,
U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit.
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor,
wij smeken U en dat ook onze hulde wordt gehoord
als U ter eer dit lied wordt aangeheven: Heilig Heilig, Heilig,
Eucharistisch gebed VI, met acclamatie 1
V: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó 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 uitgezonden 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.
A: 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 einde toe.
V: 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 brood en gaf het
aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet
hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U
gegeven wordt.
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn
leerlingen met deze 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.
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.
V: 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.
A: 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.
V: Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om
gerechtigheid.
A: 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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V: Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één
in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus,
onze paus, en Johannes, onze bisschop en met alle
bisschoppen.
A: Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de
moeder van de Heer, met St. Jozef, haar bruidegom, met
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.
A.: 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
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.
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
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A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
vredeswens
Lam Gods

Communie

♫Communielied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is
gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

Gij zijt het brood van God
gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels
brood,
met leven midden in de dood.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is,
Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
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 Slotgebed
Heer, voor zieke en zwakke mensen
hebt Gij een maaltijd aangericht.
Met lege handen zijn wij naar U toegekomen,
maar Gij zendt ons nu heen met een overvloed aan
gaven. Bevestig ons vertrouwen op U,
en maak ons voor het oog van de mensen
tot een licht dat hun uw grootheid openbaart.
Door Christus, onze Heer.
Mededelingen
Wegzending en zegen
Slotlied: Lied van vertrouwen
Ga mee met ons,
trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land
door U ooit aangeduid.
Leef op in ons,
de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft,
die leeft voorgoed.

Ga mee met ons,
verberg U niet altijd.
Gun ons een flits,
een teken in de tijd,
dat U nog leeft,
nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop
voor de vrede leeft.

Ga mee met ons,
wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood
aan enkel hier en nu.
Licht op in ons,
wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons
de toekomstmens ten doop.
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