Woord en communieviering 14 februari 2021

Bevrijd uit isolatie en onreinheid
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
Ik wil, word rein”
Marcus 1, 41

V. Wij beginnen deze viering met het openingslied
Openingslied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Vernieuw Gij mij , o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
V Begroeting.
Goede morgen u allen
van harte welkom in deze woord en communieviering.
Ook wil ik graag iedereen begroeten die via de livestream
met ons verbonden zijn.
Het thema van deze viering is:
Bevrijd uit isolatie en onreinheid
We beginnen deze viering met het kruisteken
In de naam van de Vader enz. …..
Vrede aan ons allen, van God onze vader, de genade van
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest
zij altijd bij ons. Amen
Openingswoord
Vanwege het besmettingsgevaar
gaan samenlevingen soms helemaal op slot,
of het nu lepra of melaatsheid was,
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pest, TBC, covit-19, of welke ziekte dan ook.
Mensen worden dan geïsoleerd van anderen,
met alle gevolgen van dien.
Als mensen blij zijn om elkaar te ontmoeten,
omhelzen zij elkaar en geven elkaar een zoen.
Op partijtjes, verjaardagsfeestjes wordt dan ook
heel wat gekust.
Al die wederzijdse genegenheid doet mensen goed.
Stel je voor dat je nooit liefdevol wordt aangeraakt!
Toch gebeurt dat bij heel veel mensen.
In de lezingen van vandaag horen wij hoe Jezus
juist de mensen aanraakt die door iedereen
worden gemeden. Daarmee geeft Jezus ons een
prachtig voorbeeld van menselijke nabijheid
en hoe genezend dit werkt.
Jezus luistert naar allen die Hem vragen om hulp.
Daarom danken wij Hem in de viering en keren ons,
bewust van onze te korte tot Hem. Amen
V Bidden we samen het gebed om vergeving
Broeders en zusters, belijden wij samen onze zonden en
bekeren wij ons tot God om deze woord en
communieviering goed te kunnen vieren.
Allen: Ik belijd voor de almachtige God
en voor u allen
dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte
in doen en laten
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door mijn schuld, door mijn schuld
door mijn grote schuld
daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
V Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven. Allen”: Amen
Bidden wij samen het Gloria
Eer aan God….
V.
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor U grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer , eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld
aanvaard ons gebed;
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Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons;
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de
Vader. Amen
V Bidden we samen het openingsgebed
Heer onze God, waar uw woord weerklinkt
en Gij het hart raakt van een mens,
wordt alle onreinheid weggenomen.
Maak ons ontvankelijk voor uw woord:
laat ons nooit twijfelen aan uw vergeving,
maar steeds weer verkondigen
dat Gij ons vrijgesprokenen en gereinigd hebt
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Die met U leeft en heerst
In alle eeuwen der eeuwen Amen
V Luisteren we nu naar de lezingen
Wie aan een huidziekte leed, werd buiten de gemeenschap
gestoten.
L

De eerste lezing is uit het boek Leviticus
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De Heer sprak tot Mozes:
Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid,
en gaat het lijken op een huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een priester van diens geslacht brengen.
Degene die aan huisziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen,
en zijn haren los laten hangen;
hij moet zijn baard bedekken, en roepen:
Onrein, onrein!
Zolang de ziekte duurt, is hij onrein;
hij moet apart wonen, en buiten het kamp blijven.
Woord van de Heer.- wij danken God
L Bidden wij samen de antwoordpsalm 32
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonden door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
Toen heb ik mijn zonden beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout;
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toen hebt Gij mijn zonde vergeven.
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
Want talrijke rampen treffen de zondaar,
maar God beschermt die vertrouwen op Hem.
Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
De tweede lezing
Doet alles ter ere van God; weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus, zegt Paulus.
De tweede lezing is uit de brief eerste brief van de
heilige apostel Paulus aan de Korintiërs
Broeders en zusters
Of gij dus eet of drinkt, of wat ge ook doet
doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot,
noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan Gods kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn
en ik zoek niet mijn eigen voordeel
maar dat van de gemeenschap,
opdat allen gered worden.
Weest mijn navolgers
Zoals ik het ben van Christus.
Woord van de Heer.- Wij danken God
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Als tussenzang wordt gezongen: Wie in de schaduw Gods
mag wonen
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood,
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.
Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
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V Evangelie:
Wij lezen uit het heilig evangelie volgens Marcus
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte:
,,Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”
Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit
raakte hem aan en sprak tot hem:
,,Ik wil, word rein”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.
Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem:
Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft
voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.
Eenmaal vertrokken begon de man
zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met als gevolg dat Jezus niet meer openlijk
in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.
Woord van de Heer.- Wij danken God.
V. Overweging
V. Geloofsbelijdenis
V . Ik geloof dat ik nooit alleen ben,
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader wil zijn.
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A Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar deze aarde.
V. Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van zonden en schuld.
A. Ik geloof dat de Geest van Jezus Christus
in mij leeft en werkt.
V. Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben
Ik geloof dat om mij heen is:
de gemeenschap van de kerk,
waartoe ik wil behoren.
A. Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen,
dat er geen terugkeer meer mogelijk is.
V. Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,
dat God mij niet naar zich toe wil trekken.
A. Ik geloof dat God voor mij het leven wil en
niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet.
V. Ik geloof dat Hij bij mij is,
vandaag en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen.
AMEN
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L. Voorbede
Goede God,
Uw Zoon Jezus werd innerlijk door medelijden bewogen
om de nood van de mensen om Hem heen
wij leggen U voor wat ons ter harte gaat
en bidden vol vertrouwen:
Voor mensen die niet meetellen in onze samenleving
voor zwervers die elke aansluiting zijn kwijt geraakt
voor verslaafden die in een isolement zijn
terechtgekomen; dat zij mensen ontmoeten
die licht terug brengen in hun leven….
Laat ons bidden…..
Bidden wij
Voor de miljoenen mensen die ook vandaag nog aan
lepra lijden, voor wie worden uitgesloten
omdat ze besmet zijn met het coronavirus
voor wie onmachtig zijn om goede sociale contacten
op te bouwen; dat zij mensen ontmoeten
die hun uit hun isolement halen.
Laat ons bidden…
Bidden wij
Voor allen die te lijden hebben onder ons streven
onafhankelijk te blijven, voor mensen die te kort
komen door ons toedoen of onze nalatigheid;
dat wij leren hoe liefdevolle inzet voor elkaar
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gemeenschap sticht
en de weg vrij maakt voor uw rijk van vreugde en vrede.
Laat ons bidden…
Bidden wij
Voor allen die in U geloven,
hoe aarzelend en twijfelend soms ook, voor zovelen
die in hun leven Jezus proberen na te volgen;
dat ze creatief blijven in het uitvoeren van hun missie
en dat ze zich veilig en vertrouwd voelen bij U
en bij elkaar. Laat ons bidden…
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap…..
Goede God, Vader van Jezus Christus,
steeds weer roept u ons op
de weg van Jezus te volgen
en zo onze wereld bewoonbaar te houden.
Hoor naar onze vragen en gebeden
en geef dat ons doen en laten mag bijdragen
aan de komst van uw koninkrijk.
Dat bidden wij U voor vandaag
en al onze levensdagen. Amen
De collecte vooraf gegeven is voor onze eigen kerk.
Als Tafellied wordt gezongen:
Wij zijn tot de vrijheid geroepen
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Wij zijn tot de vrijheid geroepen,
vandaag en vanaf het begin.
Nog steeds ligt de toekomst wijd open
wanneer mettertijd wij geloven:
God geeft aan ons leven zijn zin.
Wij leven hier schouder aan schouder,
door vriendschap en vrede gesterkt.
Door liefde en lijden gelouterd
bestaan wij en blijven wij bouwen
aan ‘t lichaam van Christus, de Kerk.
Wij willen Gods oorsprong herkennen
in alles wat rondom ons leeft.
in alwat wij zeggen, doen, denken
mag zichtbaar zijn: God kent geen grenzen,
De wereld weerklinkt van zijn geest.
V Inleiding op het communiegebed
Aan het begin van dit samen zijn hebben wij
het Woord van God in ons midden genomen en het
overwogen.
Het is een oeroud menselijk gebruik om de
verbondenheid,
die door dit samenzijn is ontstaan,
tot uitdrukking te brengen in een maaltijd.
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit,
na zijn Vader gedankt te hebben,
op zijn geheel eigen wijze gedaan,
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toen Hij met zijn vrienden maaltijd hield.
Sinds die avond hebben mensen,
om Hem te gedenken, deze maaltijd gevierd,
het Brood gedeeld en wat overbleef als heilig bewaard.
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar,
eten van het Brood,
dat vanuit de eucharistieviering is aangereikt,
dan mogen wij ons een weten
met onze verrezen Heer en met allen die kerk zijn.
Communiegebed
V. Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander
om wie wij vragen met heel ons wezen,
die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag
vermoeden in de avond en roepen in de nacht,
die verschijnt aan wie ziet, die spreekt tot wie hoort
en er bent voor wie met U leeft:
wilt U hier met ons zijn.
Allen Gij die het leven zijt
in al wat ontluikt en ontluikt in al wat leeft,
die groeit en groeien laat, komt en bent,
wordt in tijd, en zijt van eeuwigheid, Heer blijf bij ons.
L. Gij God die U heeft laten zien in Jezus Christus
uw warenman, eigen Zoon, in wie Gij
door alle waas en nevel heen gebroken zijt.
Laat Jezus ons voorbeeld zijn.
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Allen Hij riep ons toe:
zoek God niet hier, niet daar, niet in de hoogte
niet in de diepte, niet in de harde wet
en stellige bewering, in de tempel niet eens.
V. Hij wees U aan te midden van ons
in de liefde die alles bindt,
in de Geest die de tijden stuwt,
in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar,
in zieken en stervende die hopen en vertrouwen,
in ons zorgen en werken.
God luister naar ons bidden.
Allen Al wie eet van dit Brood
en breekt en deelt met een ander,
hij houdt de Heer in leven hier onder ons.
L. Hij was met U, God, als een rank aan de wingerd,
als de vrucht aan de boom, de korrel in het brood.
Hij wordt in ons leven zo zoet als het is,
zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld
otdat alles is voltooid en allen zijn opgegaan
in U onze God, eeuwig leven.
A Al wie eet van dit Brood,
en breekt en deelt met een ander,
hij houdt de Heer inleven hier onder ons.
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V. Daarom kan het niet zijn dat wij-in-Hem
als het gras verkleuren, als de grond in de winter
verkillen en verstenen, als dor uitgeleegd blad
van de takken vallen.
Daarom kan het niet zijn, dat wij geloven in niets
hopen op niemand, dat onze liefde zinloos is.
Daarom eten wij dit Brood om te weten dat Gij,
God-in-Hem, met ons zijt tot alle leven is voldragen.
Allen Al wie eet van dit Brood,
en breekt en deelt met een ander,
hij houdt de Heer in leven hier onder ons.
L. Daarom reiken wij elkaar het leven aan,
om te worden nieuwe mensen,
vlees en bloed van Jezus Messias.
Amen
V. Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons zelf gaf:
Onze Vader…..
V. Vredeswens
Hij die gesproken heeft en die onze dienaar werd,
de minsten van allen:
Hij is onze vrede geworden.
Mogen zijn vrede nu met ons zijn,
opdat wij horen en doen Gods woord,
opdat wij elkaar zoeken en dienen, opdat wij leven.
Wensen wij elkaar de vrede toe.
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V. Communie gebed
Heer onze God, voor ons ligt het brood
waarmee Gij ons wilt voeden voor eeuwig leven
Gij hebt het doordesemd met de Geest van Uw Zoon
Wij vragen U
laat ons één worden met dit Brood
en mogen de Geest in ons vaardig worden
opdat wij deel krijgen aan Uw koninkrijk.
Zalig zij, die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
V. Zie het lam Gods,
dat weg neemt de zonden van de wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond
zijn.
Communielied: Dankt, dankt nu allen God
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
Hier en in alle landen,
Die ons van kindsbeen aan,
Ja, van de moeder schoot,
zijn vader lijke hand
en trouwe liefde bood.
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Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
V. Bidden wij samen het slotgebed
God, Gij hebt U geheel aan ons gegeven
en ons gevoed met het Lichaam des Heren
Wij vragen U:
beweeg ons tot woorden en daden van liefde,
en laat ons met U verbonden blijven.
Door Christus onze Heer.
Amen.
L. Mededelingen
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V.

Wegzending en zegenbede:

Zegenen wij elkaar, hier met lied en gebed
en daar in ons dagelijks leven.
Zegenen wij elkaar met liefde en trouw
bij alle lief en leed, in vreugde en verdriet.
Moge God ons zegenen
In de Naam van de Vader…..
SLOT: (MUZIEK)
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