11 4de zondag door het jaar C jaar

OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 1
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte in doen en laten, 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.
Moge….Amen.
Schuldbelijdenis 2
Heer, die de rechtvaardigen bemint en de verdrukten recht verschaft,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas, ontferm U over
ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht ons zijn geboden hebt
gegeven om ze trouw te volbrengen, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge….Amen.
Na schuldbelijdenis 1 en 2 wordt gezegd of gezongen:

Heer, Ontferm U
Heer, ontferm U. 2x
Christus, ontferm U. 2x
Heer, ontferm U. 2x
Of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
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Lofzang
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 Uw 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.
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.
Of Gloria
Gloria in exelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnes Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miseree nobis. Quoniam tu
solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum
Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
Gebed
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DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing Jer. 1, 4-5. 17-19.
Uit de Profeet Jeremia
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. Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm Psalm 71
R: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
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.
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.
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.
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag.
Van jongs af heb ik het ondervonden, en nu nog prijs ik uw daden.
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Tweede Lezing 1 Kor., 12, 31 - 13, 13 of 13, 4-13
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte
Broeders en zusters, Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar
eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. AI spreek ik met de
tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb ben ik een
galmend bekken of een schelle cimbaal. AI heb ik de gave der profetie,
al kon ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte
geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb ben ik niets.
AI 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 Iaat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet 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. Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.
ALLELUIA
Alleluia.
Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van
God te worden
Alleluia.
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Evangelie Lc. 4, 21-30
De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.
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 instemmingen verbaasden zich, dat woorden, zo
vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden„ Is dat dan niet de zoon
van Jozef?" 2Hij zei hun: „Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij vernamen,
in Kafarnaüm 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 Elisawaren 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
bergwaar op hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te
storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.
Homilie of overweging
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige
Vader, Schepper van hemel en
aarde. En in Jezus Christus, zijn
enige Zoon, onze Heer, die
ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven
en begraven, die nedergedaald is
ter helle, de derde dag verrezen

uit de doden, die opgestegen is
ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader, vandaar zal Hij komen
oordelen de levenden en de
doden. Ik geloof in de heilige
Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden; de
verrijzenis van het lichaam; en
het eeuwig leven. Amen.

Of Credo in unnum Deum,...
Voorbede:
Antw. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters,….
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van
zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zij met u. En met uw geest.
Verheft uw hart.
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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn,
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ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het
eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus van
de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het
paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij U danken
met de engelen roemen wij uw grote daden, en zingen U toe vol
vreugde:
Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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. 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.
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 en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: NEEMT
EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
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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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
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. 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.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat –
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 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.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en
geloof, tezamen met uw dienaar N., onze paus, en met alle
bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de
Heer, met de 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.
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.
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Gebed des Heren
Onze vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk 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

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo,
et in terra. Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus
debitóribus nostris; et ne nos
indúcas in tentatiónem; sed
líbera nos a malo.

Verlos ons, Heer……
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Of

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij…
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spéék en ik zal
gezond worden.
9

Parochie H. Nicasius KMJ

11 4de zondag door het jaar C jaar

Communiezang
Gebed na de communie
SLOTRITUS
Zegen en wegzending

4de zondag door het jaar 30-01-22
Prefatie Canon 6 Altaarmissaal
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