
Zesde zondag door het jaar  13 februari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christus, onze hoop  

Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.  
Hij is als een boom die aan een rivier staat  

en wortels heeft tot in het water.  
Jeremia 17, 7a.8a 

 
O p e n i n g s r i t e n  

 

♫ Openingslied: De Geest  van God...  GvL. 586 
 
De Geest van God waait als een wind  
op vleugels van de vrede,  
als adem die ons leven doet,  
deelt ons een onrust mede  
die soms als storm durft op te staan,  
geweld en kwaad durft tegengaan,  
een koele bries die zuivert.  
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De Geest van God is als een vuur,  
als vlammen felbewogen,  
verterend wat aan onrecht leeft,  
een gloed vol mededogen.  
Een vonk van hoop in onze nacht,  
een wenkend licht dat op ons wacht,  
een warmte in hart en ogen.  
 

In stilte werkt de Geest van God,  
stuwt voort met zachte krachten,  
een wijze moeder die ons hoedt,  
een bron van goede machten.  
Zij geeft ons moed om door te gaan,  
doet mensen weer elkaar verstaan,  
omgeeft ons als een mantel. " 
 

 Inleiding 
Overal trok de aanwezigheid van Jezus - op dat moment al - 
veel belangstelling. Dit blijkt zelfs het geval in de vlakte, 
waarnaar Hij afdaalt na zijn apostelen gekozen te hebben in 
de bergen. Waarom die aandacht? Is dat vanwege zijn 
verkondiging dat het koninkrijk van God er aan zit te komen 
voor de mensen van die tijd, voor ons, zoals het thema van 
vandaag aangeeft? Het lijkt erop dat Hij vooral mensen 
aantrekt vanwege zijn kracht om te genezen. Mensen 
komen met hun zieken. En dat die macht massa’s mensen 
kan aantrekken heb ik ervaren in Afrika. Maar Jezus is 
meer! En dat horen wij vandaag in het evangelie. Het is 
niets nieuws, want ook de eerste lezing en de psalm 
spreken juist van die meerwaarde. 
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Hoe zien wij Jezus? Trekt Hij onze belangstelling ook alleen 
maar of vooral als wonderdoener? Mochten wij te weinig 
aandacht geven aan de diepte in de boodschap van Jezus, 
vragen wij dan om vergeving in de Boeteact 
 

♫ Lofzang: AANBIDT EN DANKT  
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
Die leeft van eeuwigheid. 
Aan Hem behoort het koningschap  
en alle heerlijkheid 
 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn  
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op 't grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vadershand 
daar heerst een goede Geest. 
 
 
 
 Collecta-gebed 
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Heer onze God, 
op het kruispunt van de wegen 
roept Gij ons op om U te volgen 
en eigenwijsheid prijs te geven. 
Laat ons niet groot gaan op eigen kracht. 
Maak ruimte in ons hart en doe ons op U vertrouwen. 
Dan zult Gij ons zalig prijzen en vrucht doen dragen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
 Eerste lezing 
Wij moeten kiezen: willen wij leven als een kale struik in de 
steppe, of als een altijd groene, vruchtbare boom aan het 
water? 
Uit de profeet Jeremia 17, 5-8 
Dit zegt de Heer: `Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, 
die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. 
Hij is een kale struik in de steppe, nooit ziet hij regen; 
hij staat in dorre woestijngrond, 
in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont. 
Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,  
en zich veilig weet bij hem. 
Hij is als een boom die aan een rivier staat 
en wortels heeft tot in het water. Hij heeft geen last van de 
hitte, zijn blad blijft groen. 
Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet; 
altijd blijft hij vrucht dragen'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
 Antwoordpsalm ;  Psalm 1, 1-4.6 
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Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt. 
 
Gelukkig de man die weigert te doen  
wat goddelozen hem raden; 
Die niet de wegen der zondaars gaat,  
niet zit te midden der spotters; 
Maar die zijn geluk vindt in 's Heren wet,  
haar dag en nacht overweegt. 
 

Hij is als een boom, aan het water geplant,  
die vruchten draagt op zijn tijd; 
Des zomers verdorren zijn bladeren niet,  
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. 
 

De goddelozen vergaat het zo niet:  
de wind blaast hen weg als kaf. 
De Heer immers let op de weg der gerechten,  
de weg van de zondaars loopt dood. 
 
 Tweede lezing 
Als Christus niet is verrezen, is ons geloof waardeloos.  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Korintiërs 15, 12.16-20 
Broeders en zusters, 
als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, 
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren 
dat er geen opstanding van de doden bestaat? 
Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet 
verrezen, en als Christus niet is verrezen 
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. 
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Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. 
Indien wij enkel voor dit leven 
onze hoop op Christus hebben gevestigd 
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. 
Maar zo is het niet! 
Christus is opgewekt uit de doden 
als eersteling van hen die ontslapen zijn. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

♫ Tussenzang: Door de wereld gaat een woord GvL.  431   
 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 

Refr: Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. Refr. 
 

Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. Refr. 
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Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." Refr. 
 
 Evangelielezing 
Zalig gij, armen; wee u, die nu al rijk en voldaan zijt.  
Uit het evangelie volgens Lucas 6, 17.20-26 
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg 
af. Hij bleef staan op een vlak terrein. 
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen 
en een grote volksmenigte uit heel het joodse land, 
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. 
Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 
'Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. 
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. 
Zalig die nu weent, want gij zult lachen. 
Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de 
mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen 
en uw naam uit de samenleving bannen als iets 
verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, 
want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier 
behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u, 
rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. 
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.  
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. 
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, 
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse 
profeten'. Woord van de Heer. - Wij danken God. 
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 Gebed van de gelovigen  (voorbede)  
Vertrouwend op de Heer 
die ons telkens nieuw perspectief biedt 
en nieuwe wegen wijst 
bidden we voor de noden van Kerk en wereld. 
 
Voor de Kerk van God op aarde:  
dat zij telkens mag blijven getuigen  van de verrezen Heer 
en zo een baken van licht mag zijn  
in een soms donkere wereld. Laat ons bidden… 
 
Bidden we voor een maatschappij 
waarin het christelijk geloof 
de ruimte mag krijgen om te gedijen 
en om fundament te zijn voor de moderne samenleving. 
Laat ons bidden… 
 
Bidden we om kracht voor al die mensen 
die lijden onder onderdrukking, armoede en geweld 
en ook voor hen die doelloos leven 
of leven in onverschilligheid: dat zij richting mogen vinden 
in hun leven.  Laat ons bidden… 
 
Bidden we voor onszelf: 
dat wij als christenen mogen leven 
vanuit de verbondenheid met de verrezen Heer 
en vanuit de hoop die in ons leeft; 
dat we anderen daartoe mogen inspireren.  
Laat ons bidden… 
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Hierna volgen de intenties van de eigen 
geloofsgemeenschap... 
 
Goede God, 
U bent de rots waarop we ons leven willen bouwen. 
In het vertrouwen dat U naar ons luistert, vragen wij U: 
verhoor onze gebeden, geef ons wat wij nodig hebben 
om steeds meer te kunnen leven 
als waarachtige christenen. 
Dat bidden we U, door Christus onze Heer. Amen 
 

♫ Offerandelied: Het brood in de aarde gevonden 
 
Het brood in de aarde gevonden 
het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 
  
Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het zoete brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
 
Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam ons geld en goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 
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Een oogst uit kostbaar gaarden, 
de wijn die het hart verblijdt,  
de vrucht van hemel en aarde, 
een voorsmaak van eeuwigheid. 
  

De wijn die de geest betekent 
van een nieuw mensenverbond, 
de beker die ons zegent — 
de Naam van mond tot mond. 
 
 Gebed over de gaven 
God van het nieuwe koninkrijk, waar alle mensen waarlijk 
mens zullen zijn volgens Uw scheppingsplannen.  
U schiep de mens volgens Uw beeld en gelijkenis. 
Wij zijn hier samen en hebben Uw boodschap uit de Bijbel  
gehoord. U geeft meer dan uiterlijk zichtbare waarden en 
normen, meer dan genezing van ziekten. 
U geeft een koninkrijk, waar  die dingen waarden hebben, 
die er waarlijk toe doen.  
Uw Zoon Jezus maakte dat duidelijk in zijn doen en laten,  
in zijn woorden.  Hij maakte het duidelijk, toen Hij 
brood nam en wijn en hierover de woorden sprak die ze 
maakten tot tekenen van zijn aanwezigheid, 
tot zijn aanwezigheid onder ons en  in ons. 
Moge ons samenzijn in Zijn Naam het ons opnieuw doen 
beleven. Wij vragen het door Hem, die… 
 
 Prefatie 
De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
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Verheft uw hart. 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
God van het nieuwe koninkrijk, 
wij zijn dankbaar voor de boodschap, 
tot ons gekomen uit de Bijbel. 
U geeft via Jeremia aan ons door, 
wat het belang is van het vertrouwen in U. 
U bent de bron voor leven, waardoor 
het mogelijk wordt steeds vrucht te dragen. 
U geeft in Jezus aan ons door, waar het in het leven om 
gaat. In Jezus laat U weten, dat wij er vertrouwen in mogen 
hebben, dat Uw Koninkrijk op weg is. 
Tevens maakt Jezus ons duidelijk; dat 
wij een taak hebben om er voor te zorgen 
dat dit koninkrijk ons daadwerkelijk toebehoort. 
Wij zijn dankbaar voor de boodschap, 
die tot ons komt via Uw Woord, Jezus, 
en via het leven van zovelen van zijn volgelingen. 
Wij zijn dankbaar voor alles en iedereen, 
die, in Uw Naam en volgens Uw plannen,  
ons helpen mens te zijn naar Uw beeld en gelijkenis. 
Uit dankbaarheid zingen wij: Heilig, heilig, heilig... 
 
 Eucharistisch gebed  III B 
V: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; 
heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
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maakt Gij alles levend en heilig, 
in de kracht van de heilige Geest. 
Altijd blijft Gij bezig, 
U een volk bijeen te brengen 
uit alle naties en rassen en talen; 
want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave 
hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
A: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht 
om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, 
ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn 
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

 
V: Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij 
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, 
gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
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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. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom Heer, gedenken wij 
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, 
en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol 
verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol 
dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: 
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt 
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 
Vervul ons van zijn heilige Geest 
opdat men ons in Christus zal zien worden 
tot één lichaam en één geest. 
Moge Hij ons maken 
tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen 
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dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods, 
samen met uw apostelen en martelaren, 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 
A: Mogen de vrede in de wereld 
en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, 
dat ons in handen is gegeven, 
opdat wij met U worden verzoend. 
 
V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus., onze paus 
en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, 
de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
A: Wij vragen U, welwillend te staan 
tegenover de wensen van deze gemeenschap 
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. 
Goede God, breng in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
 
V: Laat onze overleden broeders en zusters, 
ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn 
heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, 
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om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus onze Heer. 
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, 
genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, 
om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
dan wist Gij alle tranen uit onze ogen: 
wij zullen U zien, God van ons. zoals gij zijt; 
voor eeuwig op U gelijkend, zullen wij U eeuwig prijzen 
door Christus onze Heer. 
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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: 
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 
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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. 
 
 Vredesgebed: 
God van het nieuwe koninkrijk, 
teveel in de wereld strookt niet 
met de idealen van dit Koninkrijk. 
Uw Zoon Jezus toonde aan in zijn woorden en daden 
hoe dit koninkrijk er zal komen en er uit zal zien. 
Het is aan ons om daaraan gestalte te geven. 
Laat ons kijken naar onze wereld,  -dichtbij en veraf - 
met de blik, die Jezus van ons vraagt. 
Laat ons zien en inzien, wat de echte  
waarden zijn in een mensenleven. 
Laat ons leven vanuit die waarden, waarvan de liefde de 
motor is,  de bron ook waaraan leven ontspringt, 
Uw liefde, onze liefde. 
Geef het ons te leven volgens die bron. 
Dan zal het koninkrijk er komen en ons toebehoren.  
Dan weten wij dat er vrede zal zijn en geluk. 
Moge de H. Geest ons geven 
geluk, liefde en vrede nu al te ervaren. 
Moge geluk, liefde en vrede met u zijn,  
nu, vandaag en alle komende dagen. 
 
 Lam Gods 
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 Uitnodiging tot communie: 
Jezus vroeg uitdrukkelijk 
de samenkomst rond de tafel,  
- die Hij hield met zijn leerlingen - 
te herhalen in zijn naam. 
Hij beloofde dan met ons te zijn 
als brood en wijn, voedsel ten leven. 
Gelukkig daarom wij, dat wij mogen 
aanzitten aan het gastmaal van de Heer, 
want zie: Dit is…. 
 

♫ Communielied: Eet van het brood  mel. Zomaar een dak    
Eet van het brood, voedsel voor velen, 
al wie er breekt, doet mensen goed, 
gaat in Zijn spoor: delen is helen, 
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Drink van de wijn, beker tot weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
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Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Gebed na de communie 
Heer onze God, 
wij hebben het woord vernomen 
dat Gij tot ons hebt gesproken in Jezus uw Zoon. 
Naar zijn beeld hebt Gij ons geschapen, 
met zijn geest ons vervuld. 
Wij bidden U 
dat deze Geest ons bezielt 
tot daden van goedheid en liefde, 
zodat wij uw werk in deze wereld volbrengen. 
Door Christus, onze Heer. 
 
Zegenbede:  
We hebben gehoord, dat 
Jezus ons duidelijk maakte, 
dat het koninkrijk van God 
ons toekomt. 
Het vraagt van ons echter meer dan 
rustig afwachten. 
Wij hebben een taak hierin 
met eigen verantwoordelijkheid. 
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Moge de zegen van God ons helpen 
onze taak te zien en te vervullen: Vader, Zoon en H. Geest 
 

♫ Slotlied:  Geroepen om Jezus’ weg te gaan  
 mel. Zomaar een dak . . . 
God onze Heer, Schepper van leven, 
Vader van ieder mensenkind. 
U wilt uw zorg, uw liefde geven, 
groten noch kleinen onbemind. 
Dus roept U mensen van oudshér 
in uw naam op te staan 
en Jezus' weg te gaan. 
 
Wapengeweld zult U niet kiezen,  
machten en krachten winnen niet!  
Eens komt de tijd dat zij verliezen,  
U wilt geluk en geen verdriet.  
Dus zoekt U mensen naar uw hart  
in uw naam op te staan  
en Jezus' weg te gaan. 
 
Steeds roept U ons:  
kies toch voor vrijheid,  
maak u toch los van min geweld 
leg af de haat, zoek toch de waarheid, 
heb al uw hoop op Mij gesteld. 
Zo wijst U mensen op hun taak, 
in uw naam op te staan 
en Jezus' weg te gaan. 
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