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PAROCHIE HERZELE-HOUTEM  
Tweede zondag door het jaar B 
13 en 14  januari 2018 

 

 
 
    

 
 
 
Intredelied: Vanwaar zijt Gij gekomen    (Z J 214) 
 
Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U, 
in onze stoutste dromen was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij die onder ons wil wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij.  
 
Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal, 
Uw woorden uitgeschreven in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 

 
Welkom 
 

Een doodgewone zondag na het feest van Kerstmis en Driekoningen. 
Kerstmis: de herders op zoek naar het licht… 
Driekoningen: de wijzen op zoek naar het nieuwe… 
En dit telkens nadat ze ‘opgeroepen, uitgenodigd’ waren 
om op zoek te gaan, 
om nieuwe, ongekende en onvermoede wegen te gaan. 
Vandaag weer een oproep en een uitnodiging. 
Nu aan de mensen die vragen: ‘Jezus, waar houdt Gij verblijf?’ 

 

Bij Hem blijven 
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Zijn antwoord  - ‘Kom mee om het te zien’ - 
leidt niet zomaar naar een aangename kennismaking, 
maar naar een ontmoeting met blijvende, onuitwisbare gevolgen. 
Ook wij worden vandaag opgeroepen en uitgedaagd: kom en zie… 
 
Schuldbelijdenis 
 

V Voor de fouten die wij maken vragen wij om vergeving aan onze 
barmhartige God. Ondanks ons falen verlangt Hij keer op keer 
dat wij met Hem verbonden blijven.  
Daarom bidden wij vol vertrouwen. 

 

L Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en haar 
op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons.  

A Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.    (DZB 8) 
 

L Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader 
om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, 
ontferm U over ons. 

A Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

L Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen die 
onder de dwingelandij van de duivel stonden, 
ontferm U over ons. 

A Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
V Moge de almachtige God ons zijn barmhartigheid tonen,  

moge Hij onze doofheid voor zijn Woord doorbreken 
en ons leiden op de weg van het nieuwe leven. Amen. 
 
 

Lofzang: Eert God die onze Vader is   (ZJ 512) 
 
Eert God die onze Vader is,              U, Heer, komt alle leven toe 
weest allen welgemoed.                     en wie of waar Gij zijt.                                                           
Looft Hem, gij zult in vrede zijn,     U is de macht, U zingen wij 
aanbidt al wat Hij doet.                      dank voor uw heerlijkheid.       
 
Lam Gods dat onze zonden draagt,  Gij, die voor ons ten beste spreekt                                                                                     
neem deze lofzang aan,                       Jezus, Gij zijt de Heer.                                                                            
gedenk ons in uw koninkrijk             O, eengeboren Zoon van God,               
want Jezus is uw Naam.                      kom haastig tot ons weer. 
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Openingsgebed 
 

God, onze Vader, in uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen en 
elk van ons een taak gegeven. 
Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken. 
Leer ons zien waar Gij U ophoudt in deze wereld. 
Wijs ons de plaats waar Gij woont, opdat wij bij U blijven. 
 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Eerste lezing  
 
Tussenzang: Vanwaar zijt Gij gekomen     (ZJ 214, 3) 
 
Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan, 
Uw stem in onze oren, 
Uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 
 
 
Evangelie  
 
Acclamatie     (ZJ 8a) 
 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie  
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, schepper van hemel en aarde.                                                                                   
Ik geloof ook dat God zijn schepping aan ons heeft toevertrouwd opdat 
wij zijn werk zouden voortzetten en deze aarde voor alle mensen 
bewoonbaar zouden maken. 
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Ik geloof in Jezus Christus, de verlosser van de wereld.                                                                         
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden om mee te werken aan 
de bevrijding van de mens, aan de opbouw van een betere 
wereld, door ons in te zetten voor meer levenskansen voor 
iedereen en om Christus’ werk verder te zetten. 
 

Ik geloof in de heilige Geest, die de mensen tot eenheid wil brengen in 
één grote gemeenschap.  
Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken om aan 
deze gemeenschap mee te werken, samen met alle mensen 
van goede wil. Amen. 
 
 
Voorbeden 
 

V Goede Vader, wij zijn hier in gebed bijeen en richten ons tot U 
met onze vragen en noden. 

 

L Voor de Kerk, voor alle gelovigen en voor wie er leiding aan 
geven: maak ons tot mensen die ons door U laten roepen, 
die hongeren naar gerechtigheid en vrede. 
Laten wij bidden. 

A God onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 
 

L Voor alle mensen in nood: voor hen die gebukt gaan onder 
geweld en bedreiging, voor hen die geestelijk en lichamelijk 
lijden, voor allen die ontheemd zijn en honger lijden.  
Laten wij bidden. 

A God onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 
 

L Voor onszelf: dat wij bij U blijven, dat wij mensen van U worden 
die uw woorden doen. Dat wij zelf mensen nabij zijn die in nood 
verkeren, die lijden onder oorlog en gebrek. 
Laten wij bidden. 

A God onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 
 

V Heer, die luistert naar wie U zoekt, verhoor de gebeden van uw 
kinderen en kom spoedig met uw vrede. 

  Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
 
Omhaling 
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Gebed over de gaven 
 

Heer, met vreugde hebben wij uw tafel toebereid.  
Kom hier aanwezig en voltooi deze maaltijd  
tot het gastmaal van uw nieuw verbond,  
door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
 
 
Eucharistisch gebed 
 

V De Heer zal bij u zijn.  
A De Heer zal u bewaren. 
V Verhef uw hart. 
A We zijn met ons hart bij de Heer. 
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Ja, goede Vader, het is een feest voor ons U dank te zeggen en met 
Jezus voor U onze vreugde uit te zingen. 
 

Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,  
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd. 
 

Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij voor ons gemaakt hebt deze mooie, 
wijde wereld. 
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon, om 
ons de weg tot U te tonen. 
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons samenbrengt in Hem als kinderen 
van één familie. 
 

Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,  
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd. 
 

Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen, en wij zingen van 
dankbaarheid met de engelen en heiligen die U aanbidden in de hemel: 
 

Heilig, heilig, heilig… 
 

Ja, gezegend zij Jezus die Gij hebt gezonden, de vriend van armen en 
van kleinen. Hij is ons komen tonen hoe wij van U kunnen houden, en 
van elkander. Hij is het hart van de mensen komen zuiveren van het 
kwaad dat vriendschap verhindert, van de haat die het geluk belet. 
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Hij heeft zijn heilige Geest beloofd die met ons zal zijn van dag tot dag 
opdat wij zouden leven van uw leven. 
Gezegend Hij die komen zal, nu en altijd. 
 

- Instellingswoorden - 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

Hier gedenken wij, goede Vader, de dood en de verrijzenis van     
Jezus, de Redder van de wereld. Hij heeft zichzelf aan onze handen 
toevertrouwd om het offer te zijn dat wij U thans opdragen en om ons 
naar U toe te leiden. 
 

Verhoor ons, Heer, onze God, deel uw Geest van Liefde mee aan allen 
die aan deze tafel aanzitten; dat zij zich meer verbonden weten met uw 
Kerk, met paus Franciscus, met onze bisschop Luc en met allen die 
werken voor uw volk. 
 

Jezus Christus heeft zijn leven voor ons prijsgegeven. 
Lof en eer aan onze God. 
Allen zijn wij hier te samen om daaraan te denken. 
Lof en eer aan onze God. 
 

Vergeet niet hen van wie wij houden en evenmin degenen van wie wij 
niet genoeg houden. Herinner U allen die gestorven zijn en ontvang 
hen met liefde in uw huis. 
 

Breng ons bij U samen met de Maagd Maria, Moeder van God en onze 
Moeder, met de heilige Jozef en alle heiligen, als de dag gekomen is 
voor het grote feest in het Koninkrijk der hemelen.  
Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn, van Christus onze Heer, U 
toezeggen en blijven toezeggen: 
 

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 - Wees Gegroet  
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Vredeswens 
 
Heer Jezus, 
Gij nodigt ons uit uw oproep tot vrede 
tot de onze te maken. 
Neem ons bij de hand 
opdat wij, op onze beurt, 
onze hand naar de anderen zouden uitsteken 
en zo uw vrede doen groeien 
over alle grenzen heen. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap. 
 
Lam Gods  
 
 
Communie 
 
 
Communielied: De Heer heeft mij gezien   (ZJ 559, 1-3) 
 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Bezinning na de communie 
 
Geloven kan niemand je opdringen. 
Het is een kwestie van zien, 
van een bepaalde manier tegen dingen 
en tegen mensen aanzien. 
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Geloven is verder zien 
dan de horizon van je eigen leven. 
Het is: je actief openstellen 
voor God en zijn Geest; 
je niet afsluiten voor het getuigenis van anderen. 
Het is: rust en stilte vinden 
om de samenhang van de dingen 
te ontdekken en te bewonderen. 
Geloven is ook: gezien worden. 
God ziet ons aan; 
Hij is met ons begaan; 
Hij is onze bondgenoot 
in goede en kwade dagen. 
Hij heeft zijn hand 
op ons leven gelegd. 
In Hem mogen we ons 
geborgen weten. 
Geloven is echter ook 
een opgave, een uitdaging. 
Het vraagt van ons, 
dat wij op weg gaan, 
volgeling worden. 
Het zet ons op weg naar mensen, naar God. 
Het roept op tot zorg voor mens en wereld. 
Zien en gezien worden: het zet ons op weg, 
op de weg van Jezus van Nazareth. 
 
 
Slotgebed 
 

Heer, wij danken U voor de overvloed van dit gastmaal  
dat Gij voor ons hebt aangericht  
als een teken van uw Verbond. 
Laat uw gave in ons vrucht dragen;  
dat wij het dienstwerk volbrengen  
waartoe God ons roept  
en aan alle mensen uw heil verkondigen.  
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Zending en zegen 


