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Ze dreven Jezus hun stad uit 

Zij sprongen overeind, joegen Hem de stad uit  
en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg,  

om Hem daar in de afgrond te storten. 
Lucas 4,  28-29 

 

♫ Openingslied: DIT IS HET HUIS 
` mel: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
Dit is het huis dat wij wilden om God te ontmoeten, 
 en waar de aarde en hemel elkander begroeten:  
huis van 't verbond en met Gods liefde  
als grond voor onze zoekende voeten. 
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Dit is het huis dat wij bouwden om samen te horen;  
hier komen wij, met ons leven, elkander ter ore;  
hier wordt gedeeld, hier wordt de vrede verbeeld  
waarvoor we eens zijn geboren. 
 

Dit is het huis dat wij houden om samen te eten,  
om elke keer rond het heilige brood weer te weten:  
Gij onze God, gaf ons als hoogste gebod 
liefde die nooit zal vergeten. 
 
Welkomstwoord: 
“Hij heeft mooi gesproken” en heel voldaan gaan mensen 
heen. Zo had het ook bij Jezus kunnen zijn. Maar Jezus ging 
door. Hij vertaalde zijn  “mooie woorden” naar de 
werkelijkheid. Meteen veranderde de stemming. De 
toehoorders in de synagoge werden ontzettend kwaad. 
Niet-Joden dierbaar aan God! Hoe durf je het te zeggen! 
 
Het verhaal uit het evangelie van Lukas kan prima vertaald 
worden naar hedendaagse situaties binnen maatschappij 
en kerk. Staan we hier in deze viering even bij stil en 
mochten we ons herkennen in de mensen uit de synagoge 
van Nazareth, vragen we dan om vergeving, omdat we 
Gods liefde hebben willen beperken en exclusief voor 
onszelf hebben willen houden. Doen we dat in gebed om 
ontferming:  Schuldbelijdenis 
 

♫ Glorialied: EERT GOD DIE ONZE VADER IS  b 
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Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn; 
aanbidt al wat Hij doet. 
U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
  
Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt, 
Messias, onze Heer. 
O eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
 Openingsgebed 
Almachtige God, 
Gij roept ons op in U te geloven, 
maar telkens weer willen wij U ontvluchten. 
Breek de weerstand in ons hart 
en bemoedig ons met uw aanwezigheid; 
dat wij ons altijd naar U toekeren 
en ingaan op uw woord, 
waarmee Gij alle mensen uitnodigt tot uw Rijk. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
L.: De eerste lezing is uit de profeet Jeremia 1, 4-5.17-19 
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God bestemt Jeremia tot profeet voor de volken. Zij 
zullen hem bestrijden, maar niets tegen hem 
vermogen. 
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: 
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u;  
voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden,  
tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. Omgord dan 
uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. 
Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun 
ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een 
versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur 
tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van 
Juda, de priesters en de burgers van het land. Zij zullen u 
bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u 
om u te redden'. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Psalm 71, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 
 
L.: Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,  
stel mij toch nimmer teleur. 
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij, 
luister en kom mij te hulp. 
A.:  Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen. 
 
L.:  Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats;  
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.  
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars,  
de vuist die mij wreed omklemt. 
A.: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen. 
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L.: Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,  
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.  
Vanaf de moederschoot steun ik op U, 
 Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. 
A.:  Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.  
 
L.: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,  
uw bijstand de hele dag. 
 Van jongs af heb ik het ondervonden,  
en nu nog prijs ik uw daden. 
A.:  Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen. 
 
De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 12, 31 - 
13, 13 (of: 13, 4-13) 
Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. 
Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven 
streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is 
boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen 
en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een 
galmend bekken of een schelle cimbaal.  Al heb ik de 
gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle 
wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat 
bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. 
Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam 
prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb baat 
het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; 
de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets 
in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, 
zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet 
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aan. Zij verheugt zich niet over onrecht  
maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, 
alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde 
vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, 
tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde 
nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons 
profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt heeft het 
onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was sprak ik als 
een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; en nu 
ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. 
Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van 
aangezicht tot aangezicht. 
Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle 
kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, 
hoop en liefde de grote drie; maar de liefde is de 
grootste. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫Tussenlied: Door de wereld gaat een woord  
 
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." 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
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Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Door de wereld klinkt een lied,  
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 4, 21-30 
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Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.  
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: 
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt 
is thans in vervulling gegaan.” 
Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden 
zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond 
vloeiden. Ze zeiden: “Is dat dan niet de zoon van 
Jozef?” 
Hij zei hun: “Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord 
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, 
naar wij vernamen, in Kafarnaum gebeurd is, nu ook 
hier in uw vaderstad.” 
Maar Hij gaf er dit antwoord op: “Voorwaar, Ik zeg u: 
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. 
En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, 
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef  
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,  
waren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia tot 
niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te 
Sarepta, in het gebied van Sidon.  
En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in 
Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de 
Syriër Naäman.” 
Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge 
waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de 
stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand 
van de berg waarop hun stad gebouwd was, 
om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging 
midden tussen hen door en vertrok. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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Overweging Geloofsbelijdenis 
 

Voorbede 
Wij bidden vol vertrouwen tot God ons aller Vader. 
 
Voor hen die Jezus willen navolgen: 
dat zij in staat zullen zijn de confronterende woorden 
uit het Evangelie aan te nemen als een geneesmiddel 
en zo ontdekken dat bekering leidt tot waarachtige 
liefde. Laat ons bidden. 
Voor ons gelovigen: 
dat wij in woord en daad anderen de weg mogen 
wijzen naar Christus. Laat ons bidden. 
 
Voor onze geloofsgemeenschap: 
om Gods hulp, opdat de oprechte liefde tot God en de 
naaste, zoals Paulus dat ons vandaag heeft verkondigd, 
een leidraad in ons leven mag zijn; 
dat we Jezus navolgen en door Hem Gods liefde 
ontvangen en doorgeven. Laat ons bidden. 
 
Voor de gezinnen: 
dat ze huiskerken mogen zijn waarin Gods Woord 
gehoord en beleefd wordt. Laat ons bidden. 
 
Voor allen die zorgen hebben wegens ziekte, 
eenzaamheid, gebrokenheid: 
om Gods zegen en om goede mensen om hen heen; 
dat we hier een taak voor ons weggelegd zien.  
Laat ons bidden. 
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Hierna volgen de intenties van de eigen 
geloofsgemeenschap.. 
 
Heer, wij bidden U: 
hoor ons gebed, verhoor ons. 
We vragen het U 
door Christus onze Heer. Amen. 
 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht 
wordt de collecte gehouden. 
 
Tafellied: EET VAN HET BROOD  mel. Zomaar een dak   d-e 
 
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 over de gaven 
God van liefde,  
Uw liefde gaf ons Jezus van Nazareth, onze broeder en Uw 
Zoon. Hij toonde ons, dat Uw liefde niet 
beperkt is, maar alles en iedereen omvat. 
Jezus toonde ons, dat Uw liefde geen grenzen kent, 
zelfs niet die van de dood. 
Als teken van die grenzeloze liefde nam Jezus de tekenen 
van brood en wijn om ze te maken tot voedsel voor ons, 
tot zijn lichaam en bloed in ons. 
Hij nodigt iedereen aan tafel, 
de weduwe van Sarepta en de Syriër Naaman, iedereen 
zonder beperking van ras of cultuur. 
Moge de deelname aan deze maaltijd, 
die wij houden in Uw Naam, ons ook vandaag weer  
- in Jezus - één maken met elkaar. 
Wij vragen het in naam van Hem, die met U…. 
 

Prefatie 
De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. 
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 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 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 eeuwigheid. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: Heilig, heilig, heilig.. 

 
Eucharistisch gebed V 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het 
geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
 
Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
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God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn 
de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, 
en zijn ogen opgeslagen naar U, God,  
zijn almachtige Vader,  de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
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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. 
 

Trouw aan dit woord, Vader 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw 
heilige Geest.  
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij. 
 

Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, 
aan onze bisschop Johannes, en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de 
dood van ons zijn heengegaan. 
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Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank, 
door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
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 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. 
 
Vredeswens 
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God van liefde, 
steeds weer proberen mensen uw liefde voor hen in te 
perken tot hun eigen kring en hun eigen opvattingen. 
Ook op de dag van vandaag zien we, dat niet iedereen 
het recht gegund wordt kind van God te zijn of zelfs 
maar waarlijk mens te zijn. 
Er wordt hard opgetreden en er worden harde maatregelen 
getroffen tegen medemensen.  
Gezinnen worden uiteengerukt en gemeenschappen 
ontwricht. Er worden oorlogen gevoerd, zelfs in Uw Naam. 
Maak ons duidelijk, God, dat we niemand of nergens zijn 
zonder liefde. Laat ons de woorden van Jezus begrijpen,  
welke Hij sprak in de synagoge van Nazareth en help ons 
die tot de onze te maken, opdat wij er vanuit leven. 
Jezus heeft laten zien, dat dan 
de weg naar vrede geopend wordt,  
vrede in ons en rond ons, vrede in de wereld. 
Moge de vrede in Gods Geest met u allen zijn. 
 
Lam Gods 
 
Uitnodiging tot communie 
Indertijd nodigde Jezus zijn vrienden uit 
met Hem de maaltijd van Pasen te vieren. 
Gedurende die maaltijd maakte Hij duidelijk, dat 
ieder genodigd is - rond de tafel - samen te komen 
in zijn Naam om het brood te breken 
en de wijn te delen. 
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Dan zou het brood worden tot zijn lichaam en de wijn 
tot zijn bloed, voedsel, dat kracht geeft om te  
leven zoals Hij, te leven uit liefde. 
Gelukkig daarom wij, dat wij mogen aanzitten  
aan de maaltijd van de Heer,  want zie: Dit is… 

 

♫Communielied: 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. 
  
Een oogst uit kostbaar gaarden, 
de wijn die het hart verblijdt, 
de vrucht van hemel en aarde, 
een voorsmaak van eeuwigheid. 
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De wijn die de geest betekent 
van een nieuw mensenverbond, 
de beker die ons zegent — 
de Naam van mond tot mond. 
 
  Slotgebed 
Heer, tot opbouw van de kerk 
hebt Gij ons toegerust met de liefde 
die was in Christus Jezus. 
Geef dat wij onze gemeenschap opbouwen 
met verdraagzaamheid en met geduld; 
dat al wat wij doen een hooglied van de liefde wordt. 
Door Christus, onze Heer. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
Opnieuw hebben we gehoord,  
dat de liefde van God geen grenzen kent. 
Moge dat ons, - als volgelingen van Jezus - 
inspireren ook onze liefde te verbreden. 
Moge Gods zegen ons daarbij helpen: De Vader, …. 
 
 Slotlied: GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer 
 
God roept de mens in ied're tijd 
en spreekt tot hem van eeuwigheid; 
Hij geeft niet om vrijblijvendheid, 
maar vraagt zichzelf te geven. 
Te horen naar wat Hij zegt 
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Zijn woord in ieders hart gelegd,  
tezamen een taal die zegt 
dat liefde staat voor delen.  
 
Wie oren om te horen heeft  
en handen om te geven heeft,  
wie liefde voor het leven heeft  
kan delen met elk ander.  
Al werkend aan wat God wil  
wordt ieder mens een beetje stil  
en ziet door een nieuwe bril  
het leven als geen ander. 
 
Niet ieder die het roepen hoort, 
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd. 
Gods Zoon bracht ons een helder woord 
dat zelfs een kind kan horen. 
Al lopend aan Jezus' hand 
krijgt duisternis een lichte kant, 
wordt zichtbaar een hoop die brandt: 
Gods vrede zal daar gloren! 
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