
 
           Geroepen zijn

4de zondag door het jaar (C)
Viering is voorbereid door de Werkgroep Liturgie 
29 januari 2022 in de Bonifatiuskerk
(mmv Jan Boeren)



 
♫ Openingslied: Vol van verwachting. (GvL 643)

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer  te weten waartoe wij bestaan
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samengekomen om te gaan vieren
Uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

Welkom en inleiding 

Openingsgebed

Gebed om ontferming
Heer, die trouw blijft aan mensen.
Ontferm U over ons…..

Heer, ontferm U over ons.
Christus, die vergevingsgezind ons de weg wijst,
ontferm U over ons…..

Christus, ontferm U over ons.
Heer,die ons liefde en bevrijding schenkt,
ontferm U over ons…..

Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
ons vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen.
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♫ Lofzang: Zingt van de Vader (GvL 381)

Zingt van de Vader die in de beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere!

1e lezing: Jeremia 1, 4-5.17-19 (Bewerking: C. Leterme) 

God zei tot mij: ‘Voordat Ik je in de moederschoot vormde, 
koos Ik je uit. Jij moet profeet worden voor alle volken.’ 
Maak je klaar, sta op en vertel hun alles wat Ik je zeg. 
Laat je niet bang maken door hen. 
Anders zal ik jou pas echt bang maken. 
Ik zal vandaag van jou een versterkte stad maken, een ijzeren zuil, 
een koperen muur tegenover het hele land: 
koningen en edelen van Juda, priesters en burgers. 
Ze zullen tegen jou vechten, maar kunnen jou niets doen, 

want Ik ben bij jou om je te redden.

♫ Tussenzang: Hoort hoe God met mensen omgaat (GvL 619)
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis.
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Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad.

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam.

2e  lezing: 1 Korintiërs 12,31-13,13
Broeders en zusters, 
Al spreek ik de talen van mensen en engelen, 
als ik de liefde niet heb, 
ben ik niet meer dan een cimbaal, met een prachtige klank, maar 
zonder ziel. 
Al heb ik profetische gaven, al ken ik alle geheimen en weet ik alles 
wat er te weten valt, 
al heb ik een geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik
niets. 
Al deel ik al mijn bezittingen uit aan de armen, al laat ik mijn lichaam 
de vuurdood sterven, 
als ik geen liefde heb, helpt het mij niets. 
De liefde heeft geduld, ze is vriendelijk. 
Zij is niet jaloers, zij praalt niet, ze geeft niet om de schone schijn. 
Zij kwetst niemands gevoel en is niet egoïstisch. 
Zij wordt niet bitter en rekent het kwade niet aan. 
Zij is niet blij met onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. 
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij. 
Zij geeft het nooit op. 
De liefde zal nooit vergaan. 
Profetische gaven zullen verdwijnen, talen zullen verstommen en ook
aan kennis komt een einde. Want ons kennen is beperkt en ons 
profeteren ook. 
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Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. 
Geloof, hoop en liefde zullen altijd blijven bestaan. 
Maar van de drie is de liefde de grootste. 
Bewerking: C. Leterme

 Evangelie:  Lucas 4, 21-30 
Toen begon Hij hen toe te spreken:
 ‘Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling 
gegaan.’ 
Ze betuigden Hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de 
woorden van genade 
die uit zijn mond vloeiden en zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 
Hij zei tegen hen: ‘U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord 
voorhouden: Dokter, genees jezelf! 
Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is
gebeurd.’ 
Hij vervolgde: ‘Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad 
welgevallig. 
Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten 
dage van Elia, 
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef, 
zodat er zware hongersnood kwam over het hele land. 
Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, 
maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 
En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa; 
toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.
’ Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede; 
ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven Hem tot aan de 
rand van de berg 
waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de afgrond te duwen. 
Maar midden tussen hen door ging Hij zijns weegs.

♫ Acclamatie: Het woord dat ik jou geef (GvL 460)

Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
is niet te hoog, 
jij kunt het volbrengen. (2x)

Overweging
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Geloofsgetuigenis:

Ik geloof in God, de Oneindige, de Levende,
die alles in leven heeft geroepen 
die mij gewild heeft als mijzelf
en als deel van het geheel.

Ik geloof in Jezus Christus, 
liefste geschenk van God,
die mij de weg wijst naar een leven 
van mededogen, vreugde en hoop.

Ik geloof in de Geest, adem van God,
woord van Jezus die in mij leeft en mij drijft 
op zoek naar waarheid, evenwicht en eenheid.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen,
lief en leed delend, in vrede levend,
als God elkaar op handen dragend,
als Jezus elkaar in liefde vergevend,
elkaar bemoedigend en troostend als de Geest.
Amen.

Collecte:
U kunt uw bijdrage overmaken op NL98 RABO 0301 0477 
82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld

Of gebruik een onderstaande ING QR-code:

       

Voorbeden
We sluiten elke bede af met: 
♫ Daar waar liefde is en vrede, 
   daar waar liefde is, daar is God.
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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,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens

♫ Lied: GvL 444 Het lied van God die voor ons is.

God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.

Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaart.
Hij heeft ten einde toe
Zijn Geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is.
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
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Wie zal ons scheiden ooit,
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.

Dankgebed 

Mededelingen

Slotgebed

Zending en Zegen

♫ Slotlied: GvL 655 Lied om mee te gaan

Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning.
.hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.

Laten we gaan. Geloof is de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst’lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft,
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.

Neem bij het gaan de mantel van vrede 
Die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven,
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan. 
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