Liturgie tekst voor de Liturgieviering

weekend 15 - 16 januari 2022

OPENINGSTEKST
Ps. 66 (65), 4
Heel de aarde, Heer, moet U prijzen en aanbidden; uw Naam moet zij bezingen,
Allerhoogste.
OPENINGSRITEN
Schuldbelijdenis
In de naam van de Vaderen de Zoon en de heilige Geest. allen: Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de
heilige Geestzij met u allen.
allen: En met uw geest.
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige
eucharistie goed te kunnen vieren.
allen: 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 de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwig leven. allen: Amen.
Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.
LOFZANG
Eer aan God in den hoge
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.
OPENINGSGEBED
Laat ons bidden.
Almachtige God, in een heilig verbond hebt Gij Uzelf aan ons geschonken en hebt Gij in
ons uw welbehagen gesteld; zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo ook
verheugt Gij U in ons. Geef ons bij dit heilig gastmaal uw Geest die vreugde brengt in
overvloed. 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.

EERSTE LEZING
Jes. 62, 1-5 De bruidegom verheugt zich over de bruid.
Uit de Profeet Jesaja
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want
als de zon, zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren
zullen uw gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een
nieuwe naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij
een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een koninklijke diadeem. Gij zult niet
meer heten: „de Verlatene, "uw land niet meer: „Woestenij"; maar gij zult heten: „Mijn
Welbehagen", uw land: „Gehuwde"; Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw
land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u
opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zal uw God zich
verheugen in u.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
ANTWOORDPSALM
Ps. 96 (95) 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a en c
Refrein: Meldt aan de naties Gods wondere daden.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, verkondigt zijn heil alle dagen.
Huldigt de Heer, alle stammen en volken, huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad. Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
zegt tot elkander: de Heer regeert! de volken bestuurt Hij met billijkheid.
TWEEDE LEZING
Kor. 12, 4-11 Een en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienst
verlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de
Geest mee gedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van
wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan
een derde door dezelfde Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven
om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding
van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en
dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE
Hand. 16, 14b
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon zouden
begrijpen. Alleluia.
EVANGELIE
Joh. 2, 1-12 Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig
was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn
opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: „Ze hebben geen wijn meer. "Jezus zei tot
haar: „Vrouw, is dat soms uw zaak? „Nog is mijn uur niet gekomen. "Zijn moeder sprak
tot de bedienden: „Doet maar wat Hij u zeggen zal. "Nu stonden daar volgens het
reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer
honderd liter. Jezus zei hun: „Doet die kruiken vol water. "Zij vulden ze tot bovenaan
toe. Daarop zei Hij hun: „Schept er nu wat uiten brengt dat aan de tafelmeester. "Dat
deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet
waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten
het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: „Iedereen zet eerst de
goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. „U hebt de
goede wijn tot nu toe bewaard. "Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de
tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn
leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS
Apostolische 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.
VOORBEDE
GEBED OVER DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de
almachtige Vader.
allen: 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.

Heer, wij bidden U dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan dit mysterie, want
telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing voor ons
werkelijkheid. Door Christus onze Heer. allen: Amen.
PREFATIE
De Heer zij met u. allen: En met uw geest.
Verheft uw hart. allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. allen: 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 overaldoor 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, 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.
EUCHARISTISCH GEBED
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want door
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de
heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen
en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergavehulde worden gebracht
aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle
ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover het
dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn
leerlingen en zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT
VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de bekeren sprak een zegenbede om uw Naam te
verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: NEEMT DEZE BEKEREN 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 VERGOTENTOT VERGEVING
VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij
verrezen zijt.
Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle
verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open
voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden
verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel
verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van
God; met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren,(met
de heilige N.)en met allen die in uw heerlijkheid zijnen daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de werelden het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw
Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk,
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze
pausen N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige
volk dat Gij U hebt verworven. Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng
in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van hier
zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,
om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
allen: Amen.
ONZE VADER
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund
door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst
en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop de komst van onze
verlosser, Jezus Christus.
allen: Want van U is het koninkrijken de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: `Vrede laat Ik u; mijn vrede
geef Ik u', let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
allen: Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u. allen: En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
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.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld.
allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond
worden.

COMMUNIEVERS
Ps. 23 (22), 5
Gij nodigt mij aan uw tafel, mijn beker vult Gij tot de rand; voortreffelijk is uw gave!
GEBED NA DE COMMUNIE
Laat ons bidden.
Heer, met een en hetzelfde brood uit de hemel hebt Gij ons gevoed. Geef ons uw geest
van liefde, maak ons daardoor één van hart. Door Christus onze Heer. allen: Amen.
SLOTRITEN
ZEGEN
De Heer zij met u. allen: En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest. allen: Amen.
WEGZENDING
Gaat nu allen heen in vrede. allen: Wij danken God.

