
Woord- en Communieviering 31 januari 2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij sprak met gezag  
Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag!  

Hij geeft bevel aan de onreine geesten  
en ze gehoorzamen Hem.  

Marcus 1, 27 
 
Begroeting.   
Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen Allemaal.  
Fijn dat jullie er weer zijn. Welkom in deze Woord-
 en Communieviering op de 4e zondag door het jaar.   
Ook wil ik graag iedereen begroeten die op dit moment 
met ons verbonden zijn via de Livestream van onze 
parochie en met ons mee bidden en mee vieren.  
De liederen vandaag worden gezongen door Elly en Rien.  
U wordt vriendelijk gevraagd uitsluitend te luisteren en 
niet mee te zingen.  
Ik wens u een mooie, gezegende, viering toe!  
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♫ Openingslied:  “Samen op weg”  
 Samen op weg, zoekend naar liefde, 
 naast ieder ander willen staan.   
Want kan een mens, zonder die ander  
vreugde en vriendschap ondergaan?  
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:  
een steun, een toeverlaat,  
die niet verloren gaat. 
 
Samen op weg, zoekend naar kansen,  
naar elke nieuwe moog'lijkheid, 
 om voor elkaar leven te scheppen, 
 ja, Heer, maak ons daartoe bereid.  
Wil bij ons zijn van uur tot uur,   
ons leiden elk moment,  
dat men uw kerk herkent. 
Samen op weg, zoekend naar leven,  
speurend naar licht en dageraad,  
mensen vol hoop, sterk en gedreven,  
zorgzaam en goed in woord en daad,  
niemand alleen en allen tezaam,    
zo gaat de boodschap voort  
van Jezus eens gehoord. 
 
Thema:  
Het thema van de viering is: “Hij sprak met gezag”. 
Schriftgeleerden spraken altijd op gezag van Mozes,  
e man die God van aangezicht tot aangezicht had ontmoet. 
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Het waren de teksten van Mozes die bestudeerd werden 
door Schriftgeleerden en Farizeeën.  
Maar nu ontmoette het joodse volk een man   
in de synagoge die op eigen gezag sprak. 
 Mozes had het reeds voorspeld:   
'Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God  
een profeet doen opstaan naar wie gij moet luisteren'.  
Was Jezus dan degene waarover Mozes gesproken had? 
 

V: Wij beginnen deze viering met het kruisteken.    
     In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige   
     Geest, Amen.  
   
     Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade   
    van Jezus Christus en het licht en de vreugde van de   
    Heilige Geest zij altijd bij ons. Amen.   
 V: U mag gaan zitten.  
V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en 
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven,  
bidden we samen de schuldbelijdenis om de heilige 
Communie waardig te kunnen ontvangen.  
 
Bidden we nu de Schuldbekentenis:  
V: Hier zijn wij, God, 
mensen die leven met het onzichtbare, 
met onze dromen en verwachtingen, 
met onze vragen en twijfels, 
op zoek naar een teken van Uw aanwezigheid. 
Allen: God, wees aanwezig in ons midden, 
versterk ons zwakke geloof en onze wankele hoop. 
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V: Hier zijn wij, God, 
mensen die leven met het onzichtbare, tussen geloof en 
ongeloof, tussen soms-zien en niet-zien, soms even iets 
van licht maar dan weer het onzekere duister. 
Allen: God, wees aanwezig in ons midden, 
open onze ogen en ons hart voor uw licht. 
 

V: Hier zijn wij, God, 
mensen die bloot staan aan gewenning en sleur, 
die het liefst vertrouwde wegen gaan, 
ons gewone gangetje, 
die moeite hebben om iets los te laten en nieuwe wegen 
te gaan. 
Allen: God wees aanwezig in ons midden, 
vergeef ons als we niet altijd uw wegen gaan. 
 
V: God, wees aanwezig onder ons 
in Jezus Christus Uw Zoon, 
opdat wij mogen leven in Zijn naam. 
Allen: Amen. 
 
Glorialied: "Eert God die onze Vader is" 
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. 
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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. 
 
V:  Bidden we samen het openingsgebed.  
Openingsgebed:    
Allen: God, onze Vader, nooit houdt Gij op tot ons te 
spreken bij monde van uw profeten:  
maar in Jezus, uw Zoon,  
is uw Woord ons het meest nabij.  
Hij bevrijdt ons uit de slavernij van angst en schuld. 
 Maak ons hart bereid Hem te ontvangen 
en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap. 
Hij die met U leeft en heerst... 
 
V: Laten we nu luisteren naar de eerste lezing.  
  
L: De1st lezing is uit het boek Deuteronomium (18, 15-20) 
Mozes sprak tot het volk, en zei:   
Uit uw eigen broeders zal de Heer, uw God,  
een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, 
naar wie gij moet luisteren.  
Gij hebt dat immers bij de Horeb  op de dag van de 
samenkomst  aan de Heer, uw God, gevraagd.  
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Toen hebt gij gezegd:  
Laat mij de stem van de Heer, mijn God, niet meer horen, 
en dat grote vuur niet meer zien; anders sterf ik. 
De Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben gelijk.  
Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan 
zoals gij dat zijt. 
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen,  
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag. 
En van hem die geen gehoor geeft  
aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, 
 zal ik zelf rekenschap vragen.  
Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken  
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,  
of die spreekt in de naam van andere goden, 
 dan moet hij sterven, die profeet' 
Zo spreekt de HeerAllen: Wij danken God.  
 
Antwoordpsalm (Ps. 95) 1-2,6-7, 8-9)  
L: Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet 
halsstarrig.  
Allen: Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet 
halsstarrig. 
 
L: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,  
juichen wij toe de Rots van ons heil.  
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,  
Hem met liederen eren. 
Allen: Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet 
halsstarrig. 
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L: Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,  
neerknielen voor Hem die ons schiep.  
Hij is onze God en wij zijn volk,  
Hij is de herder en wij zijn kudde.  
Allen: Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet 
halsstarrig. 
 
L: Luistert heden dan naar zijn stem:  
weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 
 Waar uw vaderen Mij wilden tarten   
ofschoon zij mijn daden hadden gezien 
Allen: Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet 
halsstarrig. 
 
L: De 2e lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Korintiers (7, 32-35)  
Broeders en zusters,  
Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart.   
Wie niet getrouwd is heeft zorg voor de zaak des Heren,  
hoe hij de Heer kan behagen. 
 Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken  
en wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld. 
 De vrouw die geen man meer heeft en het ongehuwde 
meisje hebben zorg voor de dingen van de Heer 
om heilig te zijn naar lichaam en geest 
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen  
en zij wil haar man behagen.  
Dit alles zeg ik tot uw bestwil,  
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;  
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het gaat mij alleen om de eerbaarheid  
en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.   
Zo spreekt de Heer   Allen: Wij danken God.  
 
L: ♫ Tussenlied: “Kom Schepper Geest”.  
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,  
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid. 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,   
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,   
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt, 
 en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij ons geeft. 
 
Verlos ons als de vijand woedt,  
geef ons de vrede weer voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt. 
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Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon,  
 o Geest van Beiden uitgegaan,  
wij bidden U gelovig aan. 
 
V: Alleluia.  
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, 
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.  
Alleluia.  
  
V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Marcus (Mc. 1 21-25)    
Allen: “Lof zij U Christus” 
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, 
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge  
waar Hij als Leraar optrad. 
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn 
leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de 
schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.  
Er bevond zich in hun synagoge juist een man, die in de 
macht was van een onreine geest en luid begon te 
schreeuwen: 'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te 
maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. 
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods'.  
Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga uit hem weg'. De 
onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een 
luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo 
verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:  Wat betekent dat 
toch? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze 
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gehoorzamen Hem'. Snel verspreidde zijn faam zich naar 
alle kanten over heel de streek van Galilea.  
Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.  
 

ACCLAMATIE:  Allen:  
U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh Vader, oh 
Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen.  
  

V: Overweging:   
 
Geloofsbelijdenis:  
V:     Wij bidden met elkaar de geloofsbelijdenis.  
 
V: Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn, 
die naar ons luistert, die ons nabij wil zijn. 
Allen: Ik geloof in Jezus, 
die mens is geworden, 
die oog had voor kwetsbare mensen, 
die niemand in de kou liet staan. 
 
V: Ik geloof in de Geest 
die ons bezielt om Jezus na te volgen. 
Allen: Ik geloof ook in mensen om mij heen, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door U, God, bemind worden. 
 
V: Ik geloof ook in mijn eigen leven. 
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt. 
Allen: Ik geloof dat gij ons allen een leven hebt gegeven, 
dat sterker is dan de dood. Amen. 



11 

Gebed voor de gelovigen (voorbede):            
L: Laat ons bidden tot de Vader, de Heer over leven en 
dood. Hij roept ons tot een leven van hoop. Laat ons met 
vertrouwen bidden. 
 
Voor paus, bisschoppen en priesters: dat zij de moed 
hebben onverkort het evangelie te verkondigen. 
Laat ons bidden…  Allen: God zegen ons. 
 
L: Voor ouders: dat zij voor hun kinderen in woord en daad 
wegwijzers naar Jezus mogen zijn. Voor de kinderen: dat 
zij ook in moeilijke omstandigheden  Gods liefde mogen 
ondervinden. Laat ons bidden…  
Allen: God ontferm u over ons. 
 
L: Voor allen die politieke verantwoordelijkheid dragen:  
dat zij bij het uitoefenen van hun taak het welzijn van allen 
voor ogen mogen hebben. Laat ons bidden… 
Allen: Christus wijs ons de weg. 
 
L: Voor onszelf: dat we met onze woorden en daden 
getuigen van Christus; dat we onze verantwoordelijkheid 
voortvloeiend uit het doopsel serieus nemen.   
Laat ons bidden… Allen: Heilige Geest inspireer ons. 
 
L: Voor allen die zorgen hebben door ziekte, eenzaamheid, 
onbegrip, armoede of wat dan ook:  dat zij van ons 
daadwerkelijke steun ondervinden.  
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Voor onze geloofsgemeenschap, om Gods zegen voor onze 
overledenen, om dankbaarheid te betonen voor al het 
goede dat wij ontvangen. Laat ons bidden… 
Allen: Heilige Geest sta ons bij. 
 
L: Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap..) 
 
L: Goede God, 
 toon U een vader voor uw kinderen. 
Geef ons uw rijkste zegen. We vragen het door Christus 
onze Heer.  Allen: Amen. 
 
♫ Intermezzolied/Tafellied:    
V: Nu wordt gezongen het lied “Tot u ben ik gezonden”.     
 
Hij ging van stad tot stad,  
Hij sprak: "tot u ben ik gezonden."   
Voor zieken en gewonden  
had Hij een woord,   
een onderdak.   
Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan. 
 
Hij gaf aan blinden het gezicht 
De nacht heeft Hij verdreven.  
Gaf doden weer het leven.  
Waar Hij voorbij ging, werd het licht.  
Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan. 
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Daags voordat Hij gestorven is, 
heeft Hij het brood genomen:   
"Hiertoe ben ik gekomen,   
doet dit tot mijn gedachtenis."   
Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan. 
 
En alwie Jezus' naam belijdt,  
zal wonderen verrichten   
en als een lamp verlichten   
de lange gang van onze tijd.  
Alles heeft Hij welgedaan. Tot wie zou ik anders gaan.  
 
Inleiding op het Communiegebed:  
V: Nu volgt de Inleiding op het Communiegebed.   
V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,  
werden woorden van leven,  
tot hier en nu aan ons doorgegeven,  
opdat zij ons verlichten zouden, 
 en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.  
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren 
rondom een tafel van gemeenschap. 
Eerder werd aan deze tafel tijdens een Eucharistieviering,    
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood 
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.  
Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard. 
Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één 
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.   
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten 
worden,  in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.     
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Communiegebed:  
V: Voor het goede van de aarde danken wij U, 
Uw mildheid tastbaar om ons heen: 
voor al wat ons gegeven is 
om van te genieten, om van te leven. 
Voor het graan op onze velden 
dat geoogst werd in toewijding en zorg. 
Om brood te worden, kracht voor onderweg. 
Allen: Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
Uw liefde tastbaar in ons midden, 
het werk van onze handen, gezegend, 
Uw droom van toekomst elke dag. 
 
L: Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
Uw taal van liefde om ons heen; 
voor alle waarheid ons gezegd, 
voor het vertrouwen, het protest, 
het hart onder de riem.  
Voor het hoogste woord danken wij U 
van heilige schriften en profeten, 
sprekend tot op vandaag, 
opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
recht en vrede metterdaad. 
Allen: Gij hebt ons Uw trouw toegezegd, 
Gij hebt ons Uw Zoon gegeven, 
weg ten leven ons gewezen, 
Uw eigen woord hier in ons midden. 
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V: Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
 
L: Voor Jezus van Nazareth danken wij U, 
mens naar Uw hart, 
de levende, Uw liefde sterker dan de dood. 
Allen: Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
als brood hier in ons midden. 
Wij danken U voor Hem, God, 
doe ons gaan op zijn weg. 
Amen. 
   
V: God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd, 
geef ons moed en kracht om met vriend en vijand 
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.    
 
Allen:  Onze Vader enz.   
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.  
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Want van U is het koninkrijk  
 en de kracht,  
en de heerlijkheid in eeuwigheid,  Amen.  

  
Vredeswens:    
V:  Wij zien verlangend uit naar de komst van Jezus in ons 
midden. Hij brengt ons een boodschap van vreugde en 
liefde. Aan die boodschap mogen wij bijdragen in ons 
leven van alledag, in onze omgang met elkaar. 
Moge de vrede van onze Heer ons vergezellen. 
 Wensen wij op afstand elkaar de vrede van Christus.  
 
V en L: (Schaaltje met de hosties tonen)   
    
V:   En God sprak: Neem alle tijd om te vieren dat ik uw 
God wil zijn.  
Neem alle tijd om te zingen en te dansen bij alles wat goed 
is en ooit nog goed zal worden.  
Niet bij de feiten zal je rusten, maar bij de dromen die je 
verder drijven naar het land dat ik u zal geven.  
Dit brood ten leven, Lichaam van Jezus, mag ons voedsel 
zijn, opdat wij zullen weten en durven geloven  
dat wij tot vrijheid zijn geroepen en dat heel de aarde in 
staat moet zijn tot alle goeds.  
Komt dan en eet in alle dankbaarheid. Amen. 
 
Voor hen die niet bij ons kunnen zijn vragen wij de genade 
van de Geestelijke Communie. 
   



17 

V: De Heer zegt:   
 Ik ben het Brood van leven; wie tot mij komt, 
zal geen honger meer krijgen,   
en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.   
Neemt van de gaven die de Heer u aanbiedt   
en zijn vrede zij met u allen. Amen.   
     
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt   
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 worden.   
   
 V en L: Heilige Communie klaarzetten.  
   
Communielied: ”Ik ben de wijnstok”  
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier,  
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij, 
 ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.  
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier.   
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,  
dan vindt Hij vruchten hier 
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af,  
die werpt Hij weg  
Zij moeten branden.  
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,  
- 't is waarheid wat Ik zeg. 
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg.  
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,   
't Is waarheid wat Ik zeg. 
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Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn:  
Blijft in mijn liefde, zoals Ik in De Vader blijf   
gij zult vol vreugde zijn 
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn, 
 En al wat gij de Vader vraagt,   zal u gegeven zijn. 
 
V:  Slotgebed :  
     Bidden we nu samen het slotgebed  
Allen:  Heer, wij zijn gesterkt door deze gave 
die ons verlossing brengt. 
 Wij bidden U  
dat wij door dit voedsel van eeuwig leven 
groeien in het ware geloof.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
V:   Er zijn nog enkele mededelingen   
 
L: Mededelingen    
 
L: Na de wegzending en zegenbede wordt als slotlied  
Gezongen “Mensen zoeken wegen”.   
V:  Bijna aan het eind van deze Woord- en  
Communieviering wil ik graag Elly en Rien bedanken   
 voor hun enthousiaste muzikale bijdrage. 
Brood hebben wij gedeeld in “Jezus” naam.  
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar    
 ons steeds opnieuw inspireert  
om te werken aan de Vrede hier en ver weg.  
 Het thema van de viering luidde: “Hij sprak met gezag”.  
Mogen wij Jezus woorden steeds weer indachtig zijn    
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en ernaar proberen te leven met zijn hulp. 
Wijs ons de weg om uiteindelijk aan het eind             
van ons leven uit te komen bij U God en met   
Jezus mogen verrijzen.       
 
Ik wens u graag een mooie en gezegende week toe.  
 
V:  Wegzending   
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede:   

   
Zegenen wij elkaar                       
bij alles wat ons te doen staat,   
bij alles wat we beleven mogen,    
bij alles wat ons overkomt.   
Zegenen wij elkaar in dit leven dat wij delen,   
zo kwetsbaar als het is.   
Die God en Goed is zegenen ons, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven.   
In de naam van de Vader de Zoon en de 
Heilige Geest, Amen.”   
 
♫ Slotlied: “Mensen zoeken wegen”.   
 (mel.: land of hope and glory)   
Mensen zoeken wegen, naar veel levensvreugd,  
naar Gods beste zegen, liefde, goede deugd.  
Laat ons Hem aanbidden, Bron van ons bestaan.  
Heer, blijf in ons midden, wees met ons begaan. (2x) 
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Kleine, grote mensen, dromen van geluk,  
allen hebben wensen, velen lopen stuk. 
Heer van alle leven, goed en groot zijt Gij. 
 wil ons vreugde geven, maak ons vrij en blij. (2x) 
 


