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BESTE LEZERS,

Gezegend nieuwjaar! Dit wenst u de redactie van Bezinning op het Woord, ook in 
naam van alle medewerkers van dit tijdschrift. 
We kunnen onze wensen aan het begin van het nieuwe jaar met verschillende 
bewoordingen tot uitdrukking brengen: een gelukkig nieuwjaar, een gezond 
nieuwjaar, een succesvol nieuwjaar... Er zijn ook mensen die zeggen: ik wens je 
al wat wenselijk is!
Als christenen die leven vanuit Gods tegenwoordigheid en die zich openen voor 
het Woord van God, blijft de uitdrukking ‘gezegend nieuwjaar’ toch de beste. 
Want in deze uitspraak en wens wordt God zelf betrokken. Dit besef immers 
leeft nog min of meer bij de meeste mensen: spreken over de zegen heeft met 
God te maken.
Treffend bidden wij in het ‘wees gegroet’: “..gezegend zijt gij onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.” Het zijn woorden die verwijzen 
naar het evangelie van Lucas:
Elisabeth die Maria en Jezus zo begroet (vgl. Lc 1,42). De evangelist vermeldt 
daarbij uitdrukkelijk dat Elisabeth vervuld is van de heilige Geest. Met andere 
woorden: deze zegening komt van God! 
Jezus zelf zegt in Lc.6,28: Zegent wie u vervloeken! De apostel Petrus in 1Petr.3,9: 
zegent elkander! We zijn derhalve geroepen en begenadigd elkaar, maar ook de 
mensen die ons niet mogen of zelfs haten of vervloeken te zegenen. We zijn wel-
licht opgevoed met de gedachte dat alleen de bisschop, de priester en diaken 
vanuit hun ambt kunnen en mogen zegenen. Zij doen dit inderdaad vanuit hun 
bijzondere sacramentele en priesterlijke verbondenheid met de Heer. Maar als 
‘priesterlijk volk’ zijn ook de leken (of beter gezegd de christenen) begenadigd 
om vanuit het algemeen priesterschap elkaar in de Naam van Jezus te zegenen. 
Zegen elkaar! Zegen de families! Zegen uw vrienden, ja zelfs - zo zegt Jezus  - uw 
vijanden.
Vanuit deze gedachten krijgt ‘gezegend nieuwjaar’ een betekenis die vanuit God 
zelf gevoed wordt. Met de blik op de Heer spreken we deze zegenbede voor el-
kaar uit. Bovendien leidt deze uitdrukking ook tot bezinning bij de anderen. Het is 
immers een wens en een bede die niet meer zo vaak gehoord wordt, maar waar 
uiteindelijk elke mens naar verlangt: dat Gods zegen, dat wil zeggen zijn goed-
heid, liefde en bescherming op hem of haar neerdaalt en rust. In Gods zegen ligt 
immers alle genade besloten die God ons wil geven, niet alleen met nieuwjaar, 
maar elke dag van het jaar voor elke mens hier op aarde.
Daarom nogmaals voor u: gezegend nieuwjaar!

De redactie
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WOENSDAG 1 JANUARI 2020. HOOGFEEST VAN DE H.MARIA, MOE-
DER VAN GOD. OCTAAFDAG VAN KERSTMIS. WERELDVREDESDAG   
WIT
eerste lezing: Num.6,22 27 (A,nr.28,blz.54)(ZM:blz.497) 
tussenzang: ps.67,2 3.5.6.8 (A,blz.54)(ZM:blz.497) 
tweede lezing: Gal.4,4 7 (A,nr.29,blz.55)(ZM:blz.498) 
evangelie: Lc.2,16 21 (A,nr.30,blz.56)(ZM:blz.498) 

openingstekst:  Sedulius
Wees gegroet, heilige Moeder. Uit u is een Kind geboren dat Koning is van hemel 
en aarde tot in alle eeuwigheid.

ofwel:  naar Jes.9,1 en 5;Lc.1,33
Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren. Zijn naam 
is: Wonderbare, God, Vredevorst, Vader van de toekomst, en aan zijn Rijk komt 
geen einde.
 ➤ AM:blz.204 (ZM:blz.29)

inleiding:
De Kerk begint dit nieuwe jaar met een hoogfeest: Maria, Moeder van God. Dat is 
een hele mond vol. Het is in ieder geval een titel met een diepe betekenis. Maria 
als moeder van Jezus, dat kunnen velen nog begrijpen. Maria, Moeder van God, 
dat is heel wat anders. De titel heeft alles te maken met de vraag: wie is Jezus? Is 
Hij werkelijk Gods Zoon? Is in Jezus God werkelijk mens geworden? De biddende 
en nadenkende Kerk kwam op het concilie van Efese tot de conclusie: Jezus is 
werkelijk Gods Zoon. En die werkelijkheid werd zichtbaar in de titel die vervol-
gens vol vreugde aan Maria werd geschonken: Maria is werkelijk de Moeder van 
God. Zij heeft ons Gods Zoon naar het vlees geschonken. Stellen wij ons dan ook 
vol vreugde in Gods Tegenwoordigheid. Hij, die ons uit liefde zelfs zijn eigen Zoon 
geschonken heeft.       

eer aan God in den hoge

gebed:
God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van 
verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden U: laat ons de voorspraak 
ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U leeft en heerst...
 ➤ AM:blz.204 (ZM:blz.30)
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ofwel:
God, om uw liefde tastbaar te maken voor ons hebt Gij Maria uitverkoren tot 
moeder van de Heer en bruid ook van de heilige Geest, tot beeld van wat de Kerk 
moet zijn. Bevestig ons in het geloof, waarmee zij als eerste uw liefde heeft ont-
vangen, uw Woord heeft meegedeeld aan alle mensen: Jezus Christus, uw Zoon 
en onze Heer, die met U leeft en heerst...
 ➤ AM:blz.204

bezinning:
De Kerk maakt vandaag balans op. Zij vraagt zich af: wat heeft het kind van de 
kribbe ons opgebracht? Op dit moment wordt de winst op het kerstkind door de 
middenstand geschat op meer dan een miljard.
Kerkelijk gesproken heeft het kerstkind ons het volgende nagelaten: In Maria mo-
gen wij Gods Moeder ontvangen en vereren. Wij vieren vandaag op deze octaaf 
dag het vermogen van de Kerk in de Moeder Gods. Dat klinkt heel anders dan 
de schitterende hoeveelheid euro’s die economisch gezien het kerstkind heeft 
opgeleverd. Maria, Moeder van God. Het vermogen van de Kerk wordt vandaag 
uitgedrukt in het Moederschap.
Een niet eenvoudig gegeven. Is het moederschap voor velen niet het teken van 
een gedevalueerde waarde. Wie wil er nog aangesproken worden op het moeder 
zijn? Velen zien het moederschap louter als een bijzaak. Opa’s, oma’s en niet te 
vergeten de crèches hebben haar taak overgenomen. Zo kan de moeder zich met 
belangrijker zaken bezighouden. Zaken die meestal verband houden met onze 
euro’s.
Balans opmaken, de Kerk houdt op deze eerste januari vast aan het Moeder-
schap van Maria. Maria, Moeder van God. Wat betekent dit moederschap? Wat 
is in feite de waarde van elk moederschap? Misschien kunnen wij het antwoord 
vinden in het volgend zinnetje: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
overwoog ze bij zichzelf.”
Het moederschap van Maria betekent, dat zij als eerste balans opmaakt aan-
gaande het kind van de kribbe. “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart.” 
Een zaak die haar vermogen wil zien groeien, dient alles in het werk te stellen om 
dit doel te bereiken. Echte zakenmensen geven hun verantwoordelijkheid dan 
ook nooit uit handen. Zij weten, dat zij bij wijze van spreken dag en nacht present 
moeten zijn om dit doel te bereiken.
Mag dit gelden voor een zaak, geldt deze wet niet nog veel meer voor de opbouw 
van een mensenleven? “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en over-
woog ze bij zichzelf.” Zij was dan ook de eerste die wist, hoe groot de hoop was 
waartoe zij geroepen was door dit kind. Na de aankondiging van haar Goddelijk 
Moederschap riep zij vol vreugde uit: “De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan 
en machtig is zijn Naam.” En daarna voegt zij die vreemde woorden toe: “Elk ge-
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slacht zal mij(vanwege) dit kind zalig prijzen.”
Balans opmaken bij de octaaf dag van Kerstmis betekent terugzien met de ijver 
van een moeder die al haar troeven gezet heeft op de groei en ontwikkeling van 
haar kind.
De Kerk krijgt meer dan eens het verwijt, dat zij zich teveel bezighoudt met het 
geld en dus in feite te weinig moeder is: bezorgd om het wel en wee van haar 
kinderen.
Moge deze eerste januari ons geven, dat wij het moederschap van Maria meer 
gaan waarderen zodat wij het kind van de kribbe en met Hem alle kinderen op 
hun werkelijke waarde leren schatten. Een waarde die niet uit te drukken valt in 
euro’s.

geloofsbelijdenis

voorbede:
Spreken wij vol vertrouwen onze gebeden uit: 
-  voor de Kerk: dat zij als een echte Moeder zorg mag dragen voor haar kinde-

ren;
-  voor de moeders overal in de wereld: dat zij die waardering en steun mogen 

ervaren die hen toekomt;
-  om zegen voor het nieuwe jaar: dat wij allen Gods zegen mogen ontvangen;
-  voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis: bidden wij om genezing en kracht;
-  voor onszelf: dat wij tijd nemen om de balans op te maken over ons eigen 

christelijk leven;
-  voor onze dierbare overledenen: dat hun leven in God tot voltooiing mag ko-

men.
Goede God, met deze gebeden komen wij tot U. Wil ons verhoren en bijstaan. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer Amen.     
     
gebed over de gaven: AM:blz.205 (ZM:blz.31)
communietekst:   AM:blz.205 (ZM:blz.31)
gebed na de communie: AM:blz.206 (ZM:blz.31)

gezangen en liederen: GR blz.53; Laus Deo blz.1307 
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DONDERDAG 2 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD. GEDACHTENIS 
VAN DE HH.BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, 
BISSCHOPPEN EN KERKLERAREN   WIT
eerste lezing: 1 Joh.2,22 28 (I,nr.57,blz.99)(WM:blz.883) 
tussenzang: ps.98,1 4 (I,blz.100)(WM:blz.884) 
evangelie: Joh.1,19 28 (I,nr.58,blz.101)(WM:blz.884) 

openingstekst:  Sir.15,5
Temidden van de Kerkgemeenschap heeft de Heer hem doen spreken. Hij heeft 
hem vervuld met de geest van wijsheid en verstand. Met een eregewaad heeft 
Hij hem bekleed.

➤ AM:blz.1085 (WM:blz.528)

ofwel:  ps.37(36),30-31
De mond van de rechtvaardige verkondigt wijsheid en zijn tong spreekt oprechte 
taal: de wet van God is in zijn hart.

➤ AM:blz.1085 (WM:blz.528)

inleiding:
Aan het begin van een nieuw jaar zijn er mensen die voor dat jaar goede voor-
nemens maken. Maar we weten hoe het ermee gaat. Vol goede moed en hoop 
worden ze gemaakt, maar al snel vallen mensen weer terug in hun oude gewoon-
tes en verdwijnen de goede voornemens weer als sneeuw voor de zon. Of wij nu 
zelf goede voornemens gemaakt hebben of niet; vandaag, aan het begin van dit 
nieuwe jaar krijgen wij in de eerste lezing voor ons eigen leven een goed voorne-
men aangereikt. We zullen straks gaan horen: “Zorgt ervoor dat u in leven blijft, 
blijft in Hem.” We weten uit ervaring dat dit niet altijd even gemakkelijk is, maar 
het is wel de moeite waard om hieraan dag in dag uit te werken. Laten we deze 
aansporing voor ons leven ter harte nemen en beginnen wij op voorspraak van 
de heilige Basilius en Gregorius met vergeving te vragen voor al die momenten 
dat wij niet in de Heer waren, dat ons hart niet bij Hem was. 

gebed:
God, Gij hebt aan uw Kerk licht willen schenken door het voorbeeld en de leer 
van de heilige Basilius en Gregorius. Wij bidden U: laat ons in alle eenvoud uw 
waarheid aanvaarden en er trouw naar handelen door daden van liefde. Door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...

➤ AM:blz.765 (WM:blz.233)

bezinning:
Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat mag ons wel duidelijk worden uit het le-
ven van de twee heiligen die wij vandaag vieren. Naast studievrienden, die allebei 
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korte tijd werkzaam waren als leraar in de welsprekendheid en samen de een-
zaamheid beleefden en beiden bisschop en kerkleraar waren, kwamen zij voort 
uit een familie waar geloof hoog in het vaandel stond. Wie ons ook als een goed 
voorbeeld gegeven is, is Johannes de Doper. Mensen vroegen zich af wie hij wel 
niet was. Als wij zijn getuigenis horen dan zou ook bij ons de gedachte kunnen 
bovenkomen dat hij een vreemde snuiter was. Als de mensen pogingen wagen 
om te zeggen wie hij zou zijn, dan ontkent Johannes het steeds. Hij staat met zijn 
leven haaks op het denken en het doen en laten van velen in onze tijd. Wie in 
onze tijd goede voorbeelden willen geven zijn de vloggers. Nu kunnen wij zo onze 
vraagtekens zetten bij hun optreden omdat ze, vooral de kinderen en de jeugd, 
meer dan eens proberen te beïnvloeden. En daar hebben velen veel succes mee. 
De populariteit van deze vloggers wordt afgemeten aan het aantal volgelingen 
dat ze hebben. En naast deze vloggers zien we op tal van terreinen mensen die 
maar één doel voor ogen hebben: zichzelf in het middelpunt van de belangstel-
ling zetten, alleen maar prat gaan op eigen successen. Dat dit niet onopgemerkt 
blijft blijkt wel uit de prijzen die deze mensen met hun optredens halen. We kun-
nen hierbij denken aan de uitreikingen van de Televisiering en de Gouden kal-
veren. Bewust of onbewust kunnen deze laatste prijzen ons doen denken aan 
het gouden stierenbeeld dat mensen maakten toen Mozes op de berg verbleef. 
Dit beeld gingen ze als een god vereren en zo vervielen ze in zonde en afgoderij. 
Johannes, kunnen we zien als een vlogger die niet uit is op eigen eer en mensen 
op een slinkse wijze wil beïnvloeden. Hij is ook niet uit op het binnenhalen van 
prijzen en door de mensen vereerd te worden. Hij heeft, evenals de twee heili-
gen die wij vandaag vieren, een tijd doorgebracht in alle eenzaamheid. Wat deze 
Johannes doet is van zichzelf wegwijzen om de aandacht op Jezus te vestigen. Op 
de achtergrond van zijn optreden ‘horen’ we de woorden uit de eerste lezing van 
vandaag: “Zorgt ervoor dat u in leven blijft, blijft in Hem.” Hij roept ons daarom 
op om over onze toekomst na te denken, om onze kop niet in het zand te steken. 
Laten wij de oproep van Johannes ter harte nemen en ook dit nieuwe jaar ons 
inzetten om in Jezus te blijven en zo op geestelijk vlak in leven te blijven.

voorbede:
Op voorspraak van de heiligen Basilius en Gregorius willen we nu onze Vader 
voorleggen wat ons ter harte gaat:
-  voor onze (parochie)gemeenschap: dat wij in ons denken, doen en laten voor 

elkaar wegwijzers naar Jezus mogen zijn;
-  voor onszelf: dat wij ons de tijd en de rust gunnen om ons op zijn tijd terug te 

trekken in de stilte om Gods Woord van harte te horen en om te zien wat Hij 
van ons vraagt;

-  voor de mensen die Jezus niet kennen of Hem uit het oog verloren zijn: dat zij 
in hun leven mensen mogen ontmoeten of situaties mogen meemaken die 
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hen opnieuw op de weg zetten naar Hem toe;
-  voor allen die zich bezighouden met het verkondigen van Gods Woord: dat ze 

harten weten te raken;
-  voor de zieken en de mensen die het moeilijk hebben: dat ze kracht en steun 

putten uit hun eigen geloof en in het medeleven van mensen om hen heen;
-  voor hen die door God zijn thuis geroepen: dat zij die tijdens hun aardse leven 

pogingen gedaan hebben om in leven te blijven, nu voor altijd bij onze Vader 
mogen leven.

Goede God, meer dan eens lijkt het dat U ver van ons bent. Geef dat wij op die 
momenten geen verkeerde wegen gaan bewandelen maar geduldig en vol hoop 
uit blijven zien naar datgene wat ons door uw Zoon beloofd is en waar Johannes 
en de heiligen Basilius en Gregorius ons op gewezen hebben. Dat hun woorden 
en daden voor ons een voorbeeld mogen zijn op de weg door dit nieuwe jaar, op 
de weg naar U toe. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.1086 (WM:blz.528)
communietekst:   AM:blz.1086 (WM:blz.528)
gebed na de communie: AM:blz.1086 (WM:blz.528)

VRIJDAG 3 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD. VRIJE GEDACHTENIS 
VAN DE HEILIGE NAAM VAN JEZUS   WIT
eerste lezing: Fil.2,1 11 (IV,nr.375,blz.629) 
tussenzang:  ps.8,4 9 (IV,nr.399,blz.515) 
evangelie:  Lc.2,21 24 (A;nrs.30 en 214) 

openingstekst:
Bij het noemen van Jezus’ Naam moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op 
aarde en onder de aarde en moet iedere tong belijden: Jezus Christus is de Heer 
tot eer van God de Vader.

inleiding:
Nog niet zo lang geleden hebben wij het geboortefeest mogen vieren van de 
Zoon van God. Dit Kindje, dat wij in de kribbe mogen aanschouwen, kreeg de 
naam Jezus. Het was niet een toevallig gekozen naam, nee, voordat Hij in de 
moederschoot werd ontvangen, was het een engel die aan Maria de opdracht 
gaf om haar Kind de naam Jezus te geven. Het was dezelfde engel die daarna 
al de grootsheid van dit Kind uitsprak (Lc. 32-33). Grootsheid openbaart zich in 
kleinheid. Durven of kunnen wij klein zijn tegenover onze grote God? Voor al de 
momenten in ons leven dat wij ons niet klein konden of durfden maken willen we 
daar nu eerst vergeving voor vragen.
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gebed:
God, Gij die het heil van het menselijk geslacht hebt gegrondvest in de mens-
wording van uw Woord, schenk uw volk de barmhartigheid waar het om vraagt, 
opdat alle mensen weten dat er geen andere Naam is die zij moeten aanroepen 
dan die van uw eniggeboren Zoon. Die met U leeft en heerst...

bezinning:
Ieder van ons heeft een naam waarmee we gekend zijn. Een naam is iets heel 
persoonlijks en als wij een naam horen dan komt bij ons meteen een beeld van 
de naamdrager naar boven. Als mensen een ‘goede’ naam hebben, dan komen 
louter positieve gedachten in ons op, maar als iemand een ‘minder goede’ naam 
heeft, dan zijn de kenmerken die wij aan die persoon toedichten ook niet al te 
fraai. Het kan gebeuren dat iemand een ‘minder goede’ naam heeft omdat zijn 
doen en laten niet altijd goed uit de verf komt. Tegenwoordig zijn wij dan al snel 
geneigd hier een etiket op te plakken, terwijl een persoon in werkelijkheid soms 
heel anders is en daarom ook een ‘andere’ naam verdient. Vandaag vieren wij de 
heilige Naam van Jezus. Ga bij uzelf maar eens na wat deze naam bij u oproept, 
wat bij u bovenkomt als u deze naam hoort. Nu wij in de kersttijd zijn aanschou-
wen wij Jezus als een klein kindje in de kribbe. Voor velen blijft het er ook bij. Ze 
blijven alleen stilstaan bij de romantische gevoelens die dit bij hen oproept. Als 
dit kindje Jezus ouder is, rondtrekt en duidelijk zegt waar het op aankomt, dan 
haken velen af. Ze hebben een verkeerd beeld bij de Naam van Jezus omdat ze 
alleen het kleine kindje zien en niet zien dat dit de Zoon van God is, dat dit God 
zelf is die naar ons toegekomen is. Jezus, heeft zich niet willen vastklampen aan 
de gelijkheid met God, Hij heeft het bestaan van een slaaf aangenomen en is aan 
ons mensen gelijk geworden en is als mens verschenen. Hij heeft zich vernederd 
en werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Dit alles, zijn kleinheid, heeft 
gemaakt dat Hij door God hoog verheven werd. Bij dit alles moeten wij niet ver-
geten dat Jezus dit alles niet geleefd en beleefd heeft tot eigen glorie en eer. Nee, 
Hij heeft dit alles gedaan voor ons mensen. Zijn leven staat haaks op de groots-
heid waarmee velen door het leven gaan. Maar wat zou het zijn als mensen dit 
eens wisten af te leggen en zich klein wisten te maken? Klein voor God en de 
medemens. Deze kleinheid kan ons tot dankbaarheid brengen. Dankbaarheid 
voor Hem die ons het leven gaf en aan wie wij ons leven opdragen. Maria en Jozef 
zijn ons op deze weg voorgegaan. Moge deze kersttijd ons ertoe brengen dat wij 
hen hierin volgen en ons klein weten te maken voor de grote God, want bij het 
noemen van zijn Naam moet iedere knie zich buigen.

voorbede:
Bidden wij nu in de heilige Naam van Jezus tot God onze Vader:
voor allen die geroepen zijn om het geloof te verkondigen: dat zij door hun woor-
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den en in hun doen en laten steeds wegwijzers mogen zijn naar God toe;
-  voor de mensen die met het voorbije Kerstfeest en in deze kersttijd de liturgie 

meegevierd hebben: dat ze geraakt mogen zijn en worden door de liefde van 
de grote God;

-  voor de vele mensen die moeite hebben om zich klein te maken: dat ze toch 
de moeite doen om hun grootsheid af te leggen en gaan zien dat dát ook ten 
goede komt aan hun eigen leven;

-  voor onszelf: dat wij ons de tijd gunnen voor momenten van stilte en rust zo-
dat wij van harte ervaren wat God van ons vraagt;

-  voor de mensen die gezegend zijn met een nieuw mensenleven: dat ze de aan 
hun zorgen toevertrouwd kind ook weten toe te vertrouwen aan de handen 
van onze lieve Heer;

-  voor de zieken: dat ze in de moeilijkere tijden van hun leven Gods zorg voor 
hen mogen ervaren;

-  voor onze dierbaren die ons zijn voorgegaan naar het hemelse Vaderhuis: dat 
zij nu bij Hem voor altijd gelukkig mogen zijn.

God onze Vader in deze genadevolle kersttijd vieren wij de geboorte van uw Zoon. 
Geef dat wij van harte ervaren wie Hij is en wat Hij voor ons heeft overgehad en 
dat wij met vallen en opstaan die weg mogen gaan die Hij ons heeft voorgeleefd. 
Dat vragen wij U door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

gebed over de gaven:
Nu wij de gaven van uw goedheid aandragen, vragen wij U Heer: laat ons gesterkt 
worden door de kracht van Christus, zoals Gij Hem, die gehoorzaam was tot de 
dood, de Naam gegeven hebt die redding brengt. Door Christus onze Heer.

communietekst: ps.8,2
Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

gebed na de communie:
Heer, wij vragen U: laat het nuttigen van de offergave, die wij aan uw majesteit 
hebben opgedragen ter ere van Christus’ Naam, uw genade overvloedig in ons 
uitstorten, en schenk ons zo de vreugde dat ook onze namen in de hemel opge-
schreven staan. Door Christus onze Heer.
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ZATERDAG 4 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD   WIT
eerste lezing: 1Joh.3,7-10 (I,nr.61,blz.106)(WM:blz.886)
tussenzang: ps.98,1.7-9 (I,blz.107)(WM:blz.887)
evangelie: Joh.1,35-42 (I,nr.62,blz.107)(WM:blz.887)

openingstekst:  Gal. 4, 4-5
God heeft zijn eigen Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, om ons tot zijn zo-
nen te maken.
 ➤ AM:blz.222 (WM:blz.51)

inleiding:
De liturgie van de kersttijd doet ons stil staan bij de grote liefde die God ons be-
toont. Zijn liefde voor ons is zo onvoorwaardelijk dat Hij weerloos als een kind 
onder de mensen is komen wonen. Hij komt ook vandaag onder ons, met de 
kracht van zijn Woord en met zijn Lichaam en Bloed. Zo worden we gesterkt om 
de goddelijke liefde ook in ons leven gestalte te geven. 

gebed: 
Almachtige, eeuwige God, door de komst van uw eniggeboren Zoon hebt Gij U 
willen openbaren in een nieuw licht. Wij vragen U: laat ons in zijn Rijk deelachtig 
zijn aan de genade, zoals Hij aan onze menselijke gestalte deelachtig werd door 
zijn geboorte uit de Maagd. Door onze Heer, Jezus Christus uw Zoon…
 ➤ AM:blz.222 (WM:blz.51)

bezinning:
“Kom en zie”, met deze woorden kunnen we het evangelie van vandaag samen-
vatten. Woorden alleen zijn niet voldoende om iemand te leren kennen, je moet 
de persoon bezig zien in zijn gewone doen. Dan pas weet je met wie je te maken 
hebt. “Kom en zie”, zei Jezus tegen Andreas en zijn metgezel, die beiden door 
Johannes de Doper naar Jezus werden verwezen met de bedoeling dat ze Hem 
zouden leren kennen.
Na een hele dag bij Hem gebleven te zijn was het voor hen duidelijk dat ze niet 
verder moesten zoeken. Ze hadden de vervulling van hun leven gevonden. Zij zei-
den hun vorige leven met zijn dagelijkse bezigheden vaarwel en kozen radicaal 
voor een nieuwe levenswijze waarbij zij Jezus volgden op zijn tocht. Een toevallige 
ontmoeting met ingrijpende gevolgen, kun je zeggen. Andreas liep ‘s anderen-
daags al naar zijn broer Simon om het nieuws te melden en ook hem bij Jezus 
te brengen. Simon kreeg van Jezus een nieuwe naam: Kefas, Petrus in het Latijn, 
steenrots.
In elke Eucharistieviering beluisteren wij de woorden uit het evangelie van van-
daag. “Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.” Welnu, wat 
betekent deze zin die we zo goed kennen voor ons? We kunnen denken aan het 
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Paaslam, dat reddend was voor de Joden in Egypte. We kunnen denken aan de lij-
dende dienaar, die bij Jesaja als een lam naar de slachtbank is geleid. We kunnen 
denken aan het zoenoffer van Christus, die sterft op het ogenblik waarop volgens 
Johannes de paaslammeren in de tempel geslacht worden. De leerlingen belijden 
de christologische confessie dat “Jezus de Messias is, gekomen in het vlees.” 
Deze Messias mogen we ontmoeten als we Eucharistie vieren. Het is aan ons om 
hiervan te getuigen in doen en laten, zoals de leerlingen uit het evangelie van 
vandaag ons hebben voorgedaan.

voorbede:
Richten we onze noden en verlangens tot God onze hemelse Vader:
-  voor alle gedoopten: dat God hen moge vervullen met de genade zijn kinderen 

te zijn;
-  voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en samenleving: dat zij de 

nederigheid van Johannes de Doper mogen bezitten:
-  voor alle mensen die de weg naar God zoeken: dat ze waardig weten te ant-

woorden op Gods roepstem;
-  voor alle mensen die gekweld worden door pijn, verdriet en ziekte: dat ze 

kracht naar kruis mogen ontvangen;
-  voor onze overledenen: dat ze bij God geborgen mogen zijn.
Luister naar onze beden en schenk ons verhoring, door Christus onze Heer. 
Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.222 (WM:blz.51)
communietekst:   AM:blz.223 (WM:blz.52)
gebed na de communie: AM:blz.223 (WM:blz.52)

ZONDAG 5 JANUARI 2020. HOOGFEEST VAN OPENBARING DES HE-
REN. DRIEKONINGEN   WIT
eerste lezing:  Jes.60,1 6 (A,nr.34,blz.62)(ZM:blz.34) 
tussenzang:  ps.72,2.7 8.10 13 (A,blz.63)(ZM:blz.35) 
tweede lezing:  Ef.3,2 3a.5 6 (A,nr.35,blz.64)(ZM:blz.36) 
evangelie:  Mt.2,1 12 (A,nr.36,blz.65)(ZM:blz.36) 

openingstekst:  Mal.3,1
Zie, Hij komt, de Heer die hoog verheven is. Hij bezit het koningschap, de macht 
en de heerschappij.
 ➤ AM:blz.208 (ZM:blz.34)

inleiding:
Vandaag vieren wij het hoogfeest van Driekoningen. In de liturgie wordt dit feest 
Openbaring des Heren genoemd en betekent zo meer dan louter de viering van 
de komst der Wijzen. Openbaring des Heren wil zeggen: de menswording, de 
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komst van Gods Zoon op aarde wordt openbaar gemaakt.  Allereerst vandaag 
in de drie Wijzen (Koningen). Het feest van de Doop des Heren behoort echter 
ook tot dit openbaringsgebeuren: “Dit is mijn Zoon in wie Ik welbehagen heb.” 
Daarnaast openbaart zich Jezus zelf op de bruiloft te Kana. Het was zijn eerste te-
ken: “…en zijn leerlingen geloofden in Hem.” Tenslotte denkt de Kerk op dit feest 
ook aan de wonderbare boordvermenigvuldiging: God wordt mens om ons als 
een ware Herder te voeden. Dat ook ons de ogen geopend mogen worden om 
in deze viering Jezus te ontdekken als Gods Zoon, waardoor zijn liefdevolle zorg 
voor ons mensen openbaar werd.   

eer aan God in den hoge

gebed:
God, Gij hebt vandaag aan de volkeren door een ster die hen leidde uw enigge-
boren Zoon geopenbaard. Wij bidden U: leid ons, die U reeds kennen door het 
geloof, tot het aanschouwen van uw heerlijkheid. Door onze Heer, Jezus Christus, 
uw Zoon...
 ➤ AM:blz.208 (ZM:blz.34)

ofwel:
Heer onze God, over alle grenzen heen hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard. 
De Wijzen uit het Oosten hebben uw ster gezien, de volken der aarde hebben 
uw licht aanschouwd. Wij vragen U: laat uw Zoon onze leidsman zijn op onze pel-
grimstocht naar U. Laat allen die nog niet geloven uitzien naar uw licht en de weg 
vinden naar uw koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.208
bezinning:
Vandaag vieren wij het feest van de Openbaring des Heren, beter bekend als het 
feest van de Driekoningen. Wat wordt hier openbaar gemaakt? Allereerst dit: het 
evangelie spreekt niet over koningen maar wijzen. En hoeveel het er waren, wordt 
niet geopenbaard. Er is slechts sprake van drie geschenken. En omdat deze duur 
zijn, worden de gulle gevers ervan vereenzelvigd met rijke koningen. In feite is er 
in het evangelie slechts sprake van twee koningen. En deze koningen schijnen 
lijnrecht tegenover elkaar te staan.
Dat zou iets geweest zijn voor onze tijd. Onze moderne media zorgen er wel voor, 
dat alle bewegingen van hooggeplaatsten en dus ook van koningen openbaar ge-
maakt worden. Allereerst hebben wij daar koning Herodes. Hij zou de media van 
nu genoeg stof geven tot publicatie: “Toen koning Herodes dit hoorde (dat er een 
koning geboren zou zijn) werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.” De 
reden van zijn onrust wordt uit het verdere verloop van het verhaal duidelijk en 
vindt zijn dieptepunt in de kindermoord te Bethlehem.
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Tegenover hem staat de Koning van Bethlehem, “in doeken gewikkeld en liggend 
in een kribbe.” De Openbaring van deze Koning ligt op een dieper niveau, een 
niveau dat voor koning Herodes verborgen bleef want “hij werd louter verontrust 
en heel Jeruzalem met hem.”
Dat de Openbaring van de Koning van Bethlehem ook voor velen tegenwoordig 
een onopgeloste zaak blijft, blijkt uit de verontruste en soms zelfs felle reacties 
in onze tijd. Christenen worden in navolging van de Driekoningen als opdringerig 
openbaar gemaakt omdat zij (zo zegt men dan) iets openbaren, waarop  niemand 
zit te wachten: “Waar is de pasgeboren koning der Joden, wij hebben immers zijn 
ster gezien?” De wereld van nu zit in navolging van koning Herodes nu eenmaal 
op een andere golflengte.
De wijzen laten zich echter niet van de wijs brengen. En daarom verlaten zij Hero-
des en keren Jeruzalem de rug toe. “Na de koning aanhoort te hebben vertrokken 
zij.” 
Deze woorden dient men te verstaan zoals ze geschreven zijn: de wijzen trekken 
uiteindelijk hun eigen plan. En wat behelst dat plan? Het heeft in ieder geval niets 
te maken met wat koning Herodes van plan is.
De wijzen vertrekken dus. Zij gaan opnieuw op zoek naar de koning, die hun ge-
openbaard werd. Zo doet ook de Kerk die tot op de dag van vandaag het feest 
van de Openbaring viert. Zij gaat met de wijzen op zoek. “Waar is de pasgeboren 
koning der Joden, wij hebben immers zijn ster in het oosten gezien.” Zij trekt on-
afhankelijk van de wereld haar plan: ”..na koning Herodes aanhoord te hebben 
vertrokken zij.”
Wat zoeken de wijzen, wat zoekt de Kerk? Zij volgen een ster, zij volgen een teken. 
Openbaring des Heren betekent: Niet op eigen houtje gaan, niet vertrouwen op 
eigen kracht maar overgave. Wie immers op eigen kracht vertrouwt, wantrouwt 
vaak de steunkracht van anderen. En daarom werd Herodes verontrust een heel 
Jeruzalem met hem.  
Wat wordt ons door deze overgave die navolging betekent geopenbaard? “Op het 
zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.” Vreugde, is dat niet 
hetgene ontbreekt in de gehele gewelddadige actie van Herodes. En wat dacht 
u van de onthullingen in onze tijd. Het evangelie openbaart ons vervolgens de 
reden van hun vreugde: “Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind en zijn Moe-
der Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.”
Openbaring betekent voor hen die geloven het vinden van het kerstkind. Hij is 
voor hen de bron van vrede en vreugde. Hij is de Koning over wie de engelen zei-
den: “Heden is u een Redder en Verlosser geboren.” Het feest van de Openbaring 
des Heren wil ons geven, dat wij onder andere bevrijd worden van de bekoring 
om te onthullen wat beter verborgen kan blijven. Deze koning is namelijk geen 
bedreiging voor onze zwakheden maar juist een bron van bevrijding.
Het evangelie eindigt met de volgende woorden: “Zij vertrokken langs een andere 
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weg naar hun land.” De Driekoningen zijn veranderd door het Kind van de kribbe, 
dat aan hun geopenbaard werd.  In dat Kind hebben zij Gods bevrijdende hand 
voor hun eigen leven durven ontdekken; zij zijn andere mensen geworden.
Het verhaal telt menselijk gesproken twee koninklijke machten. Moge de ware 
Openbaring ons geven, dat wij ons overgeven aan de bevrijdende macht van de 
Koning van de kribbe.  Dan zal de ware kerstvreugde ons het in het nieuwe jaar 
de juiste weg wijzen.

geloofsbelijdenis

voorbede:
Vol vertrouwen leggen wij nu onze gebeden, noden en zorgen aan God voor:
-  voor de Kerk, met name voor de verkondigers van het Evangelie: dat zij Chris-

tus opnieuw openbaar maken door hun vreugde en overgave; 
-  voor de media: dat zij eerlijk en oprecht mogen zijn in hun berichtgeving vol 

respect voor iedere mens;
-  voor de machthebbers die anderen vervolgen vanwege geloof, ras of politieke 

overtuiging: dat zij tot inkeer mogen komen; 
-  voor onszelf: dat wij in dit nieuwe jaar met de wijzen de weg van Christus dur-

ven gaan;  
-  bidden wij nu in stilte voor onze eigen intenties………… Laat ons bid-

den. 
Goede God, met deze gebeden komen wij tot U maar ook met de noden en zor-
gen die verborgen bleven. Wil ons verhoren en bijstaan. Dat vragen wij U door 
Christus onze Heer. Amen. 

gebed over de gaven: AM:blz.209 (ZM:blz.39)
communiegebed:   AM:blz.209 (ZM:blz.39)
gebed na de communie: AM:blz.209 (ZM:blz.39)

gezangen en liederen: GR blz.56; Laus Deo blz.1308

MAANDAG 6 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD   WIT
eerste lezing:  1 Joh.3,22 4,6 (I,nr.69,blz.120)(WM:blz.891) 
tussenzang:  ps.2,7 8.10 11 (I,blz.121)(WM:blz.892) 
evangelie:  Mt.4,12 17.23 25 (I,nr.70,blz.122)(WM:blz.892) 

openingstekst:
De heilige dag is aangebroken; komt, laten wij de Heer aanbidden, want een 
groot licht is over de aarde neergedaald.
 ➤ AM:blz.214 (WM:blz.43)
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inleiding: 
Gisteren hebben wij het feest gevierd van de Openbaring des Heren. De drie wij-
zen uit het Oosten konden in het aanschouwen van het kind Jezus Gods heerlijk-
heid zien. De ster die zij gevolgd hadden maakte plaats voor het Licht dat Jezus 
uitstraalde toen Hij op 30-jarige leeftijd aan zijn  openbare leven begon. Dat her-
kennen wij in de tekst: “Het volk dat in duisternis wandelt heeft een groot Licht 
aanschouwd.” Ook wij willen in deze Eucharistie ons laten omgeven door zijn 
Licht. Voor zo ver wij tekort schoten in geloof en liefde vragen wij om vergeving.  

gebed: 
Heer, wij bidden U: verlicht ons hart door de luister van uw majesteit, zodat wij de 
weg vinden door de duisternis van deze wereld en het vaderland bereiken waar 
het eeuwige licht ons wacht. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.214 (WM:blz.45)

bezinning:
De bijbel raakt in het publieke leven steeds meer uit de gratie. Kon je vroeger 
in heel wat hotels een bijbel op de kamer zien liggen, tegenwoordig wordt een 
handdoek, shampoo en zeep voldoende geacht. Toch is de mens niet in staat het 
Woord Gods aan banden te leggen. Het geloof wordt steeds opnieuw tot leven 
gewekt en doorgegeven. Dat vinden wij vandaag ook terug in het evangelie. Jo-
hannes de Doper, die opriep tot bekering, werd door koning Herodes gevangen 
genomen omdat hij hem had aangesproken op zijn gedrag: ontrouw aan zijn 
broer. De oproep tot bekering gaat nu verder in Jezus. Kenmerkend voor Jezus 
is dat Hij niet spreekt over wat niet mag. Maar Hij spreekt over wat God met de 
mensen voorheeft en waar nieuwe mogelijkheden liggen: “Bekeert U, want het 
Rijk der hemelen is nabij.” Jezus spreekt mensen aan op de kans die zij krijgen. 
Zijn boodschap straalde hoop en blijdschap uit. Tevens genas Hij de ziekten en 
kwalen van mensen die bij Hem kwamen. Zo beperkte Hij zich niet alleen tot 
woorden, maar liet ook daden zien. De kleine Jezus, waarop Gods belofte rustte, 
laat zien als volwassene dat die belofte ook werkelijk in vervulling gaat door zijn 
optreden. Eerst waren het alleen maar een paar herders en enkele wijzen die 
Hem bezochten, nu zochten talloze mensen Hem op en sloten zich bij Hem aan. 
Hiermee wordt de boodschap van Kerstmis een werkelijkheid: “Heden is u een 
Redder geboren.” Jezus begint niet zozeer voor mensen te leven bij zijn geboorte, 
maar op het moment dat Hij de mensen ontmoet die door Hem geraakt worden. 
Zijn leven staat in het teken van Gods liefde. “De mens zonder liefde kent God 
niet”, zegt de apostel Johannes, want God is liefde. In Jezus wordt Gods liefde 
concreet. Maar Gods liefde wordt ook werkelijkheid wanneer wij in liefde met 
elkaar verbonden zijn.     
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voorbede:
Vandaag mogen wij Jezus ontmoeten, omdat Hij ons oproept om Hem te volgen. 
Vol vertrouwen bidden wij:
-  voor alle mensen die Jezus hebben aanvaard en met Hem de weg van het Le-

ven willen gaan: dat zij ook in moeilijke omstandigheden gesterkt worden om 
trouw te blijven aan Hem; 

-  voor de mensen die in hun leven een leegte ervaren en op zoek zijn naar zin-
geving en geluk: dat zij dit niet zoeken in dingen van deze wereld maar in de 
ontmoeting met Jezus;

-  voor de mensen die gedoopt zijn en daarmee op de weg van Jezus zijn gezet: 
dat zij dit geschenk van Gods liefde waarderen en daar naar leven;

-  voor degenen die de dingen niet zo maar laten gebeuren maar mensen wil-
len terug brengen op de weg van God: dat zij de stem van hun geweten laten 
horen door te spreken in Gods Naam; 

-  voor degenen die in het geboortefeest van de Heer opnieuw veel vrede, vreug-
de en liefde mochten ontvangen: dat zij in hun geloof mogen uitgroeien tot 
mensen die niet alleen maar ontvangen maar ook geven;

-  voor onze parochiegemeenschap die in de Eucharistie zich verbonden voelt 
met Jezus, die ons leven leidt: dat wij in ons leven een evenwicht mogen be-
houden tussen gebed en goede daden.

God, in Jezus hebben wij het Licht aanschouwd. Moge het Licht van de verrijzenis 
ons leven vernieuwen. Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen 

gebed over de gaven: AM:blz.215 (WM:blz.43)
communietekst:   AM:blz.215 (WM:blz.44)
gebed na de communie: AM:blz.215 (WM:blz.44)

DINSDAG 7 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD. VRIJE GEDACHTENIS 
VAN DE H.RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER  WIT
eerste lezing:  1 Joh.4,7 10 (I,nr.71,blz.123)(WM:blz.893) 
tussenzang:  ps.72,2 4b.7 8 (I,blz.123)(WM:blz.893) 
evangelie:  Mc.6,34 44 (I,nr.72,blz.124)(WM:blz.894) 

openingstekst: Lc.4,18
De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezon-
den om aan de armen de blijde boodschap te brengen en om hem te genezen 
wier hart gebroken is.
 ➤ AM:blz.1073 (WM:blz.519)

inleiding:
“God is liefde.” Deze mooie geloofsbelijdenis geeft Johannes ons vandaag mee in 
zijn brief. Voor de apostel bestaat er geen betere definitie voor de Vader van Je-
zus. In deze Eucharistie mogen we ons laten omringen door deze God van liefde. 
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Bereiden we ons voor op deze ontmoeting met God door te bekennen, dat we 
niet altijd beantwoord hebben aan zijn liefdesaanbod.   

gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Raimundus de gave geschonken op bijzondere 
wijze begaan te zijn met de zondaars. Wij vragen U op zijn voorspraak: bevrijd 
ons van onze gehechtheid aan de zonde en laat ons ongehinderd doen wat U 
welgevallig is. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.766 (WM:blz.234)

bezinning:
Op deze 7e januari viert de liturgie de gedachtenis van de heilige priester Rai-
mundus van Penyafort. Deze Spanjaard was een heuse studiebol. Hij studeerde 
filosofie en canoniek recht in de Italiaanse stad Bologna. Het is vooral de Do-
minicaner Orde die geprofiteerd heeft van zijn geleerdheid. Lange tijd was hij 
generaal van de Dominicanen en gaf hij de orde een goede wetgeving. Boven-
dien schreef hij op aandringen van Paus Gregorius IX verschillende wetboeken. 
Uiteindelijk stierf hij op 100-jarige leeftijd te Barcelona.
Raimundus heeft tijdens zijn lange leven veel wetteksten bestudeerd en verza-
meld in dikke boeken. De apostel Johannes reikt ons vandaag echter de belang-
rijkste christelijke wet aan: “Laten wij elkaar liefhebben.” Dat is de kerntaak die 
bij ons christenen hoort. Alle wetten en regels van de Kerk zouden altijd op deze 
hoofdwet gefundeerd moeten zijn. Het is de liefde voor elkaar, het zich inzetten 
en geven voor het geluk van de ander, waardoor wij christenen identificeerbaar 
zouden moeten zijn.
Johannes durft ons deze moeilijke opdracht mee te geven, omdat God ons zelf in 
deze liefde is voorgegaan. God toont niet alleen liefde, maar Hij is liefde. God en 
liefde horen wezenlijk bij elkaar. Waar God is, is liefde. Waar liefde heerst, woont 
God. Wie God in zijn hart een plaats wil geven, moet dus ook de liefde toelaten. 
Op geen betere wijze kan God zichtbaar gemaakt worden op deze aardbol, dan 
wanneer zijn volgers zich laten leiden door de liefde.
En wie niet weet hoe liefde te geven aan de ander is uitgenodigd om naar Jezus 
te kijken. Hij is immers het unieke beeld van Gods liefde voor de mens. Niemand 
in de geschiedenis heeft ooit beter laten zien wat mensenliefde in Gods visie 
inhoudt als Jezus. Hij is gezonden door God om ons voor te gaan in die liefde. 
Het Evangelie laat dat vandaag ook pakkend zien. Jezus voelt medelijden met de 
mensen. Hij ziet immers in, dat zij zijn als schapen zonder herder. Zij hebben im-
mers de grote Herder in hun leven, zij hebben God nog niet goed leren kennen. 
Jezus begint hen daarom te onderrichten, opdat zij mogen beseffen dat er een 
God van liefde is, die hen bijstaat in elke levenssituatie. En als Jezus’ onderrich-
ting ten einde is, stuurt Hij hen niet met lege magen naar huis. Jezus sterkt hen 
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met brood, opdat zij veilig thuis mogen komen. 
Hier in de Eucharistie reikt Jezus ook ons brood aan. Jezus geeft Zichzelf aan 
ons in het teken van het brood. Zo deelt Hij zijn leven met ieder van ons op heel 
persoonlijke wijze. “Laten wij elkaar liefhebben.” Deze taak geeft Johannes ons 
mee aan het begin van dit nieuwe jaar. Moge de heilige Communie ons sterken 
om het gebod van de liefde ook in 2020 in de praktijk te brengen. Een opdracht 
waar we de komende 12 maanden onze handen aan vol zullen hebben. Maar 
we doen het in het besef, dat onze naastenliefde één groot antwoord is op Gods 
liefde voor ons.  

voorbede:
God is liefde. In dat besef richten we nu onze gebeden tot Hem:
-  voor de herders van de Kerk: dat zij ons mogen voorgaan in het liefhebben van 

de medemens. Dat hun gebed en voorbeeld ons mag inspireren;
-  voor de leiders van Europa: dat zij steeds weer het welzijn van alle mensen 

voor ogen mogen hebben. Dat zij geraakt mogen zijn door mensen in nood en 
hen daadwerkelijk te hulp mogen komen;

-  voor ouders en grootouders: dat zij hun kinderen een warm thuis mogen ge-
ven door hen onvoorwaardelijk lief te hebben en bij te staan in het leven;

-  voor mensen die zich niet bemind weten: dat hun nood opgemerkt mag wor-
den en dat zij zich spoedig omringd mogen weten door hartelijke mensen;

-  voor onze gestorvenen: dat zij voor eeuwig mogen wonen in de hemelse liefde 
van God.

Heer onze God, Johannes noemt U de God van de liefde. Toon ons uw liefdevol 
gezicht door deze gebeden te verhoren. We vragen het U door Christus onze 
Heer. Amen.  

gebed over de gaven: AM:blz.1073 (WM:blz.520)
communietekst:   AM:blz.1074 (WM:blz.520)
gebed na de communie: AM:blz.1074 (WM:blz.520)

WOENSDAG 8 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD   WIT
eerste lezing:  1 Joh.4,11 18 (I,nr.73,blz.126)(WM:blz.895) 
tussenzang:  ps.72,2.10.12 13 (I,blz.127)(WM:blz.895) 
evangelie:  Mc.6,45 52 (I,nr.74,blz.128)(WM:blz.896) 

openingstekst:  Jes. 9,2
Het volk dat in het donker leefde, heeft een groot licht aanschouwd; een licht dat 
straalde over hen, die wonen in het land van doodse duisternis.
 ➤ AM:blz.217 (WM:blz.46)
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inleiding:
In de kersttijd gedenken en vieren wij blij en dankbaar dat God mens is geworden 
en ons menselijke bestaan heeft gedeeld in zijn Zoon Jezus Christus. Door Jezus 
hebben wij de liefde van God leren kennen. Door diezelfde Jezus blijft Gods liefde 
onder ons aanwezig en wordt Gods Woord tot ons gesproken. Toch is dit niet 
voor iedereen duidelijk. In het evangelie schrijft Lucas dat zelfs de leerlingen na 
de broodvermenigvuldiging nog niet tot inzicht waren gekomen, want hun geest 
was verblind. Johannes daarentegen schrijft in de eerste lezing dat in degene 
die erkent dat Jezus de Zoon van God is, God woont door de Geest waaraan wij 
mensen mogen deelhebben. Vragen wij de Heer om onze geest te openen voor 
het geheim van de menswording, waardoor Christus ook nu nog onder ons kan 
verblijven en zijn Geest in ons kan wonen. 

gebed: 
God, licht dat voor alle heidenen straalt, schenk uw volk de vreugde van een 
duurzame vrede, en vervul ons hart met dat heldere licht, waarmee Gij de geest 
van onze vaderen hebt overstraald. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.218 (WM:blz.46)

bezinning:
De leerlingen reageerden vol angst en schrik, wanneer zij Jezus te voet over het 
meer naar hen toe zagen komen. Ze hadden nog maar amper de tijd gehad om het 
wonder van de broodvermenigvuldiging te verwerken. Ze moesten immers op aan-
dringen van Jezus onmiddellijk erna de boot in en naar de overkant van het meer 
varen. Daarbij hadden ze ook nog eens last van een flinke tegenwind, zodat ze hard 
moesten werken om überhaupt vooruit te komen. Jezus wilde hen gaande over het 
meer voorbijgaan naar de overkant. Begrijpelijk dat de leerlingen van streek raak-
ten. Maar dan begint Jezus onmiddellijk met hen toe te spreken en stelt hen gerust. 
Hij liep hen niet voorbij, maar klom bij hen aan boord en de wind ging liggen. De 
leerlingen zijn buiten zichzelf van verbazing, maar tot een geloofszinzicht waren zij 
nog niet gekomen.
De evangelies op de dagen na het feest van de Openbaring van de Heer (Drieko-
ningen) zijn echte openbaringsverhalen. Ze laten ons zien wie Jezus is. Ze laten zijn 
macht en kracht als Zoon van God zien, zoals bij het broodwonder, het gaan over 
het meer en het doen stillen van de hevige tegenwind. Dat gebeurde niet alleen zo’n 
tweeduizend jaar geleden, maar ook nu nog. Hoe vaak hebben wij mensen niet de 
indruk dat wij alleen of met enkelen ronddobberen tussen de woeste golven van de 
levenszee en met een sterke tegenwind in het leven. Dat mensen zich inzetten met 
heel hun kracht om vooruit te komen; dat mensen vertrouwen op Jezus, maar door 
de hectiek van alles wat er om hen heen gebeurt en door de tegenwind of tegenwer-
king van anderen het idee hebben het allemaal alleen te moeten doen en Jezus niet 
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bij zich weten. Het mag voor ons een grote troost en inspiratie zijn om dan dit evan-
gelie te lezen en te kijken naar wat de leerlingen overkomt. De Heer gaat hen niet 
voorbij, zoals Hij aanvankelijk wilde, maar spreekt hen aan en stapt daarna bij hen 
in de boot. Zijn woorden zijn bemoedigend: “Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.” 
En zijn daden zijn troostend, doordat Hij de tegenwind doet verstommen. Mogen 
wij onze geest openstellen voor de Heer en laten wij Hem bidden dat wij tot inzicht 
mogen komen. Het inzicht dat Johannes zo mooi omschrijft in de eerste lezing: “Wie 
in de liefde woont, woont in God en God is met Hem” en “De volmaakte liefde drijft 
de vrees uit.” In Jezus is God met ons.

voorbede:
Bidden wij dankbaar tot God onze hemelse Vader, dat wij zijn liefde mogen kennen 
door zijn Zoon Jezus. Vertrouwen wij onze gebeden aan Hem toe:
-   voor paus Franciscus en allen die leiding geven aan de Kerk: dat zij de mensen 

weten te steunen en een dieper inzicht geven op hun geloofsweg door het leven;
-   voor de politieke leiders in de wereld: dat zij de mensen weten te steunen bij hun 

inzet voor hun medemensen en een beter omgaan met de schepping;
-   voor de zieke en lijdende mensen: dat zij Jezus’ troostende en helende nabijheid 

mogen ervaren en liefdevolle zorg krijgen van hun naasten;
-   voor allen die kampen met tegenwind in het leven: dat zij durven vertrouwen dat 

Jezus in hun leven aan boord komt met zijn liefde en kracht;
-   voor onszelf: dat onze geest niet verblind wordt door de drukte en de waan van 

de dag, maar dat wij bij de Heer rust en inzicht vinden;
-   voor onze dierbare overledenen: dat zij in vrede bij God mogen zijn.
Heer onze God, wij danken U voor de liefde die Gij ons schenkt en openbaart door 
uw Zoon Jezus Christus. Geef ons inzicht om meer op Hem te kunnen vertrouwen en 
in zijn liefdevolle nabijheid te verblijven. Wil onze gebeden verhoren. Door Christus 
onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.218 (WM:blz.47)
communietekst:   AM:blz.218 (WM:blz.47)
gebed na de communie: AM:blz.218 (WM:blz.47)

DONDERDAG 9 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD   WIT
eerste lezing:  1 Joh.4,19 5,4 (I,nr.75,blz.129)(WM:blz.896) 
tussenzang:  ps.72,2.14.15bc.17 (I,blz.130)(WM:blz.897) 
evangelie:  Lc.4,14 22a (I,nr.76,blz.130)(WM:blz.897) 

openingstekst: vgl.Joh.1,1
In het begin en vóór de tijden was het Woord God. En het Woord heeft als mens 
geboren willen worden, om de wereld te verlossen.
 ➤ AM:blz.219 (WM:blz.47)
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inleiding:
De Verlosser is tot ons gekomen en heeft zich ten volle geopenbaard. Zijn licht is 
over ons gekomen en dit licht is inherent aan Gods liefde voor ons mensen. Hij 
boog zich naar ons neer en vraagt om een antwoord van geloof in zijn liefde. Deze 
liefde is tot veel in staat, meer dan we uit onszelf kunnen bewerkstelligen. Erger-
nissen of twisten zijn immers van alle tijden, maar daar mogen we als christenen 
nooit aan toe geven of in blijven hangen. Van onze kant wordt altijd gevraagd 
om vergevingsgezind in het leven te blijven staan, zodat we niet blijven hangen 
in boosheid of wrok. Dadelijk horen we in de eerste brief van Johannes, wat onze 
maatstaf moet zijn namelijk, dat we God liefhebben, zijn geboden onderhouden 
en daarom ook Gods kinderen liefhebben. Als christenen zijn we immers kinde-
ren van de Allerhoogste. Kinderen die zich met elkaar moeten verstaan en meer 
nog hun hart laten spreken in de omgang met elkaar. Als we daar te weinig aan 
beantwoord hebben, mogen we vragen om kracht van boven en bidden we eerst 
de schuldbelijdenis.

gebed: 
God, door uw Zoon hebt Gij voor alle volken het licht doen opgaan van uw eeu-
wigheid. Geef dat uw kerk haar Verlosser in zijn volle glorie erkent om, steeds 
meer door Hem verlicht, te komen tot de luister van het eeuwig licht. Door onze 
Heer, Jezus Christus, uw Zoon…
 ➤ AM:blz.219 (WM:blz.48)

bezinning:
Als we Johannes in de eerste lezing horen spreken over de wereld die we zul-
len overwinnen met hulp van het geloof, dan bedoelt hij niet zomaar de wereld 
waarin we leven. Maar hij doelt op mensen in de wereld die God niet willen aan-
vaarden, die het ons moeilijk maken of ons zelfs bestrijden. We weten hoe in 
onze tijd zelfs meer christenen vervolgd worden dan in de eerste eeuwen. Dat 
mag ons echter nooit moedeloos maken, God zelf waakt over ons en zal niet 
toelaten dat onze ziel schade zal lijden. Hij kwam in de persoon van Jezus Chris-
tus om ons juist te verlossen van alle zonde, kwaad en de dood. Wat hebben we 
dan nog te vrezen, als Hij zo met ons is? Op volwassen leeftijd trad Jezus op in 
zijn eigen vaderstad Nazareth en maakte zichzelf duidelijk bekend als de Mes-
sias. Als Hij de boekrol van Jesaja opent en eruit voorleest om een genadejaar 
af te kondigen van de Heer wordt duidelijk wie Hij is en waarom Hij er is. Gods 
genade komt via Jezus Christus naar ons toe en ze wordt ons gratis aangeboden 
en geschonken. Het enige wat van onze kant gevraagd wordt is het geloof. Geloof 
in Jezus’ redding en de genade die ons elke dag en elk jaar opnieuw toestroomt 
door middel van de Kerk die ons gegeven is. Daar mogen we dankbaar gebruik 
van maken en ons laten voeden door diezelfde Kerk. Bovendien mogen we bid-
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den dat steeds meer mensen die bron van genade mogen ontdekken en zich met 
haar willen verbinden. 

voorbede:
Leggen we nu vol vertrouwen onze gebeden voor aan God ons aller Vader:
-  voor de bedienaren van de Kerk: dat zij Gods liefde kunnen uitdragen tot het 

zielenheil van vele mensen; 
-  voor de regeringsleiders: dat ze de Kerk de nodige ruimte geven om het ver-

lossende nieuws van Jezus te kunnen verspreiden; 
-  voor de zieken, eenzamen en zwakkeren in onze maatschappij: dat ze steeds 

mogen rekenen op onze naastenliefde en mededogen;
-  voor onszelf: dat we ons geloof blijmoedig mogen beleven en anderen laten 

delen in Gods liefde die heerst in onze harten;
-  voor onze dierbare overledenen: dat God zich over hen mag ontfermen en ze 

mogen delen in het volmaakte geluk.
Goede God, neem onze gebeden van ons aan en sterk ons met uw genadegaven 
om eens het eeuwig leven ten volle te mogen ervaren. Door Christus onze Heer. 
Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.219 (WM:blz.48)
communietekst:   AM:blz.220 (WM:blz.49)
gebed na de communie: AM:blz.220 (WM:blz.49)

VRIJDAG 10 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD   WIT
eerste lezing:  1Joh.5,5-13 (I,nr.77,blz.132)(WM:blz.898)
tussenzang:  ps.147,12-15.19-20 (I,blz.133)(WM:blz.898)
evangelie: Lc.5,12-16 (I,nr.78,blz.134)(WM:blz.899)

openingstekst: ps.111,4
Een licht is in de nacht opgegaan voor de vromen: de Heer, die goed is, barmhar-
tig en rechtvaardig.
 ➤ AM:blz.220 (WM:blz.49)

inleiding:
Wij vieren hier de heilige Eucharistie. Hierin mogen wij de Heer Jezus ontmoeten. 
Jezus kwam heil - heelheid – brengen. Dat wil zeggen: nieuw leven met God en 
met elkaar. Wij laten ons hier als het ware door Jezus aanraken, naar het voor-
beeld van de melaatse man in het evangelie. Via Woord en het Sacrament.  Laten 
wij ontvankelijk zijn voor het heil dat Jezus kwam maar ook nu komt brengen. 
Wij zoeken Hem daarom op en bidden om zijn ontferming, zijn barmhartigheid. 
Laten wij dat doen in het samen bidden van onze schuldbelijdenis.



23

gebed: 
Almachtige God, door het licht van een ster hebt Gij de geboorte bekend ge-
maakt van de Verlosser van de wereld. Wij vragen U: openbaar dit mysterie 
voortdurend aan ons en laat het een grotere plaats innemen in ons leven. Door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon…
 ➤ AM:blz.220 (WM:blz.49)

bezinning:
In het evangelie is sprake van melaatsheid, lepra. Dat is een ernstige ziekte. Van-
daag de dag zijn er medicijnen waarmee lepra te genezen is. Vroeger was deze 
ziekte ongeneeslijk. Kreeg je lepra/melaatsheid dan had je pech. Je kreeg dan een 
afzichtelijke ziekte en bovendien werd je dan een gevaar van besmetting voor je 
omgeving. Melaatse mensen moesten noodgedwongen apart gaan leven, ver uit 
de buurt van anderen. Dat bracht eenzaamheid en uitsluiting te weeg. Je kon in 
vroeger dagen daarom een melaatse zien als een ten dode opgeschreven mens. 
Dit lot was onmenselijk hard. Geen wonder dat mensen met deze ziekte naar een 
laatste strohalm grepen om genezing te verkrijgen. De melaatse man heeft ken-
nelijk van Jezus gehoord en klampt Hem aan: “Heer, als Gij wilt kunt Gij mij reini-
gen.” Jezus gaat hem niet uit de weg. Integendeel Hij treedt op hem toe en raakt 
hem aan: “Ik wil, word rein.” Dit woord bewerkt wat het zegt. De melaatse man 
wordt gereinigd! Jezus haalt de melaatse man weg uit het gebied van de dood en 
brengt hem terug tot het leven. Jezus komt heil brengen. Heelheid naar lichaam 
en geest. Hij herstelt verbroken en gebroken levensdraden. Jezus is de Messias. 
De genezen man mag dit wonderlijke werk van Jezus niet verder vertellen. Kenne-
lijk is Jezus bang dat het volk er verkeerde conclusies uit zal trekken. Dat zij Hem 
zullen gaan zien als een politieke Messias die het volk moet bevrijden van het juk 
van de Romeinse onderdrukking. Jezus wil zijn ‘Messias zijn’ echter niet in dienst 
stellen van aardse grootheid en is wars van politieke aspiraties. Hij wil de kleine 
weg gaan van de dienstbaarheid. En Hij stemt zich steeds af op de wil van zijn 
hemelse Vader. Uiteindelijk zal deze wil Hem de weg tonen van het kruis. Maar 
juist door deze weg te gaan brengt Jezus het heil voor de wereld tot stand. Want 
kruis en sterven leiden naar de overwinning van de verrijzenis. Het Paasmysterie 
is bron van nieuw leven. Mensen die geloven in Jezus komen via dit mysterie in 
een nieuwe relatie met God te staan. Zij mogen kinderen van God worden.  

voorbede:
Bidden wij tot onze God: 
-  voor onze Kerk: dat zij in onze wereld het licht van het Evangelie mag  v e r -

spreiden en vele mensen dichter bij Jezus brengen;  
-  voor de jongeren van onze tijd: dat zij goede voorbeelden van christelijk  

geloof mogen zien;  
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-  voor mensen die zich buitengesloten voelen in onze  maatschappij: dat zij  
oprechte belangstelling mogen krijgen van hun medemensen;  

-  voor zoekende mensen in deze tijd: dat zij te midden van allerlei meningen en 
opinies de weg van het geloof in God mogen ontdekken;  

-  voor onze dierbare overledenen: dat zij mogen leven in het eeuwige licht van  
God. 

God onze Vader, deze beden en intenties leggen wij hier in uw hand. Wil ons bid-
den horen en verhoren. En blijf ons nabij met uw licht en genade. Door Christus 
onze Heer. Amen.  

gebed over de gaven: AM:blz.221 (WM:blz.50)
communietekst:   AM:blz.221 (WM:blz.50)
gebed na de communie: AM:blz.221 (WM:blz.50)

ZATERDAG 11 JANUARI 2020 IN DE KERSTTIJD   WIT
eerste lezing: 1 Joh.5,14 21 (I,nr.79,blz.135)(WM:blz.899) 
tussenzang: ps.149,1 6a.9b (I,blz.136)(WM:blz.900) 
evangelie: Joh.3,22 30 (I,nr.80,blz.137)(WM:blz.900) 

openingstekst: Gal. 4, 4-5
God heeft zijn eigen Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, om ons tot zijn zo-
nen te maken.
 ➤ AM:blz.222 (WM:blz.51)

inleiding:
De kersttijd loopt ten einde. In de openingstekst wordt het geheim van deze tijd 
als volgt bezongen: “God heeft zijn eigen Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, 
om ons tot zijn zonen te maken.” Op 1 januari werd het in een antifoon als volgt 
uitgedrukt: “God gaat met de mensen een wonderbare ruil aan. Hij leent van ons 
het menszijn om ons te verrijken met zijn Goddelijk Leven.” Om waardig deze 
gave blijvend te ontvangen willen wij onze schuld belijden. 

gebed: 
Almachtige eeuwige God, door uw eniggeboren Zoon hebt Gij ons gemaakt tot 
nieuwe mensen voor U. Wij vragen U: mogen wij door uw genade gelijken op 
Hem in wie onze mensheid reeds met U verenigd is: Jezus Christus onze Heer. 
Die met U leeft en heerst...
 ➤ AM:blz.222 (WM:blz.51)

bezinning:
Wij zijn in de Advent Johannes de Doper tegengekomen. Hij had de opdracht om 
voor de komst van de Christus de weg recht te maken. Hij sprak de mensen dan 
ook aan op hun hart: “Bereidt de weg voor de Heer, maakt zijn paden recht.”  En 
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ook voor Johannes was de Advent een verwachtingstijd. “Ook ik kende Hem niet”, 
zo zegt het Johannes zelf. Hij stond echter open voor de Komende, zijn hart was 
gericht op wat God wilde. En daarom kreeg hij te horen: Op wie gij de Geest ziet 
neerdalen, Hij is het!” 
Morgen gaat de verwachting van Johannes de Doper in vervulling. Zijn werk is 
voltooid. “Hij nu moet groter worden en ik kleiner”, het zijn opnieuw woorden 
van Johannes. En wat betekenen die woorden? Vandaag krijgen wij het antwoord: 
“De Bruidegom is Hij die de bruid heeft, maar de vriend van de Bruidegom die 
staat te luisteren of hij Hem hoort.”
Johannes de Doper eindigt in de gevangenis. En toch is hij in feite vrij. Hij krijgt 
immers via zijn leerlingen het volgende woord van de Bruidegom: “Blinden zien 
en lammen lopen.” Johannes heeft Het gezien, want toen hij Jezus zag riep hij vol 
vreugde uit: “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.” En hoewel 
hij nu in zekere zin verlamd neerligt in de kerker; in hem wordt ook het volgende 
woord van Jezus bewaarheid: “Waar de Meester is, daar zal ook zijn leerling zijn.” 
En dus zal Johannes aan Jezus geen aanstoot genomen hebben. 

voorbede:
Wij willen nu voor God en elkaar onze gebeden, noden en zorgen uitspreken:
-  voor heel de Kerk: dat de viering van de menswording van Gods Zoon veel 

vruchten mag opbrengen;
-  voor allen die dit jaar gedoopt zullen worden: dat zij mogen uitgroeien tot 

volwaardige kinderen van God;
-  voor de wereld; dat het Kind van de kribbe vele harten mag openen voor Gods 

Liefde;
-  voor allen die op onze gebeden rekenen: de zieken en eenzame mensen, de 

armen en vluchtelingen: dat God hen mag zegenen.
-  Voor onze dierbare overledenen: dat zij nu bij God thuis mogen zijn. 
God onze Vader, met deze gebeden komen wij tot U maar ook met alle zorgen 
die verborgen bleven. Wil ons verhoren en zegenen. Dat vragen wij U door Chris-
tus onze Heer. Amen. 

gebed over de gaven: AM:blz.222 (WM:blz.51)
communietekst:   AM:blz.223 (WM:blz.52)
gebed na de communie: AM:blz.223 (WM:blz.52)
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ZONDAG 12 JANUARI 2020. FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER   
WIT
eerste lezing:  Jes.42,1 4.6 7(A,nr.37,blz.67)(ZM:blz.501) 
tussenzang:  ps.29,1a.2 3.9b 10(A,blz.68)(ZM:blz.501) 
tweede lezing:  Hand.10,34 38 (A,nr.38,blz.69)(ZM:blz.502) 
evangelie:  Mt.3,13 17 (A,nr.39,blz.70)(ZM:blz.502) 

openingstekst: ps.44,8
Rechtvaardigheid hebt Gij liefgehad en onrecht gehaat; daarom heeft God, uw 
God U gezalfd met olie der vreugde en U geplaatst boven uw gelijken.
 ➤ AM:blz.210 (ZM:blz.40)

ofwel: naar Mt.3,16-17
Toen Jezus was gedoopt, ging de hemel open; de Geest daalde over Hem neer als 
een duif en de stem van de Vader weerklonk: “Dit is mijn Zoon, mijn Veelgeliefde, 
in wie Ik welbehagen heb.”
 ➤ AM:blz.210

inleiding:
De viering van de Doop des Heren sluit aan op het feest van Driekoningen. God 
openbaart ons in Jezus zijn geliefde Zoon, mens geworden uit kracht van hun 
beider Geest. Bovendien begint Jezus vanaf deze dag zijn openbaar leven. De 
‘verborgen jaren’ zijn voorbij. Tegelijkertijd mag deze feestdag ons doen herin-
neren aan ons eigen Doopsel. Wij zijn in Jezus Gods geliefde kinderen. Kan God 
in ons zijn eigen Zoon herkennen? Om waardig Eucharistie te vieren willen wij nu 
onze schuld belijden.  

eer aan God in den hoge

gebed:
Almachtige eeuwige God, toen Christus in de Jordaan gedoopt was en de heilige 
Geest op Hem neerdaalde, hebt Gij Hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon. 
Wij bidden U: laat ook op ons, uw aangenomen kinderen, die herboren zijn uit 
water en heilige Geest, altijd uw welbehagen rusten. Door onze Heer Jezus Chris-
tus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.210 (ZM:blz.41)

ofwel:
God, uw eniggeboren Zoon is op aarde verschenen in de gestalte van een mens 
zoals wij. Wij bidden U: laat ons innerlijk vernieuwd worden door Hem die uiterlijk 
aan ons gelijk is geworden: Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst...
 ➤ AM:blz.211
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ofwel:
God, bij de doop in de Jordaan hebt Gij uw Zoon gezalfd met de heilige Geest 
en Hem met kracht bekleed. Hij is het woord van trouw dat Gij ons toespreekt. 
Wij vragen dat uw welbehagen op ons rust en dat ook wij al weldoende door het 
leven gaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

➤ AM:blz.211

bezinning:
Bent u het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens? Wat zou het zijn als 
wij allemaal zouden besluiten om ons geloof op te frissen, het verdiepen van ons 
christen zijn? Het afsluitend feest van de kersttijd geeft daar namelijk aanleiding 
toe: wij vieren vandaag de Doop van de Heer.
Wat is er op de dag van ons Doopsel gebeurd? Wij zijn Kind van God geworden. 
Jezus is onze vriend geworden voor het leven. Is het niet geweldig om een echte 
vriend te hebben? Zo leerde Teresia mede door de zorg van haar ouders deze 
Goddelijke Vriend kennen. Teresia werd binnengeleid in de wereld van God. Zij 
leerde beetje bij beetje de Bijbel lezen. Zo ontdekte zij, wie schuil ging achter de 
Naam Jezus. Volgens Jesaja roept en schreeuwt Hij niet. Je kunt soms vrienden 
hebben die je zo overstemmen dat jij het er benauwd van krijgt. 
“Het geknakte riet zal Hij niet breken”. Iemand die de plank misgeslagen heeft of 
wiens zwakheid openbaar geworden is,  moet soms tot zijn verdriet ontdekken 
hoe weinig echte vrienden hij bezit. 
Wie blijft trouw als vriendschap tot een opgave wordt omdat de geliefde er niet 
meer zo fraai opstaat. “Het geknakte riet zal Hij niet breken.” Er kunnen mensen 
zijn  die eerst dankzij jou vooruit komen in het leven. Plotseling echter willen zij 
carrière maken ten koste van jou. Jouw fout wordt in hun leven omgezet in goud: 
carrièrejacht heet dat tegenwoordig. 
Over wie spreekt Jesaja nu als hij zegt, dat deze vriend jou niet knakt of afbreekt? 
Hij zal jouw zwakke pogen niet in de kiem smoren. Teresia zou uitroepen: dat is 
Jezus! En toen zij ontdekte, dat Jezus vanaf de dag van haar Doopsel niet alleen 
een voorbeeld en Vriend was geworden maar zelfs in haar wilde wonen; toen 
werd het ontwikkelen van de gaven van het Doopsel tot hoofdproject van haar 
leven.
Over goede voornemens gesproken, op veertien jarige leeftijd maakte zij met 
Gods hulp het voornemen om bij al haar werk en inspanningen genoeg ruimte te 
geven aan Hem die alles te boven gaat.
En dit is nu mijn voorstel aan ons allen: zoek niet alleen uit wanneer u gedoopt 
bent. Probeer telkens opnieuw te ontdekken wat dat nu, concreet in 2020 aan 
voordelen heeft. En dat ontdekken gaat niet vanzelf. Elk goede voornemen kost 
inspanning. Maar wie er voor kiest om er voor te gaan, hij of zij kan enthousiast 
worden. Enthousiast, de Duitse taal noemt dat ook wel ‘Begeisterung’, begees-
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tering in het Nederlands. Daar zit het woordje Geest in. Bent u nog begeesterd 
door iets? Kan iets u enthousiast maken: gezinsleven, werk, verenigingsleven…?
Het slotfeest van de kersttijd staat bol van de Geest. Hier is sprake van de heilige 
Geest. En als u met Teresia van Lisieux de Bijbel ter hand zou nemen, dan zou 
u ontdekken: die Geest was er vanaf het begin bij. Toen God de wereld schiep, 
zweefde deze geest over het water. De mens, geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis blies Hij de Geest in.
En op de vraag van Maria: hoe kan ik Gods Kind ontvangen, is wederom het 
antwoord: heilige Geest zal over u komen. Welnu, die heilige Geest hebben wij 
ontvangen op de dag van ons Doopsel. Hij doet Jezus in ons mens worden. En 
zoals het kind Jezus in de schoot van Maria kon uitgroeien, zo wil de heilige Geest 
ook Jezus in ons tot de volle wasdom doen komen. 
Ook wij kunnen door Jezus degenen zijn die niet schreeuwen en het geknakte 
riet van andermans zwakheid niet breken maar opbouwen omdat wij in Jezus 
hebben geleerd anderen te dragen en te verdragen. En waardoor? Omdat wij ons 
door Hem gedragen weten die vandaag in de Jordaan gedoopt wordt.       

geloofsbelijdenis

voorbede:
Wij willen nu vol vertrouwen onze noden en zorgen aan God voordragen:
-  voor allen die door het Doopsel deel uitmaken van de Kerk: dat God mag ge-

ven dat wij elke dag opnieuw kracht blijven putten uit dit zo groot Sacrament;
-  om vrede en gerechtigheid overal in de wereld: dat Jezus velen mag inspireren 

om elkaar te dragen en te verdragen;
-  om roepingen tot heiligheid: dat wij Christenen uit kracht van God leren woe-

keren met de gaven van ons Doopsel;
-  voor allen die lijden aan het leven: dat zij door ons niet vergeten worden;
-  voor onze dierbare overledenen: dat zij krachtens hun Doopsel mogen komen 

tot het zien van God;
-  bidden wij in stilte voor alles wat ons persoonlijk bezighoudt (stilte). 
Barmhartige Vader, dit zijn onze gebeden. Wij leggen ze aan U voor. Wil ons ver-
horen, door Christus onze Heer. Amen.  

gebed over de gaven: AM:blz.211 (ZM:blz.42)
communietekst:   AM:blz.213 (ZM:blz.43)
gebed na de communie: AM:blz.213 (ZM:blz.43)

gezangen en liederen: GR blz.59; Laus Deo blz.1308 

(Hierna beginnen de weekdagen van de eerste week door het jaar)
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MAANDAG 13 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. 
VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.HILARIUS VAN POITIER, BISSCHOP 
EN KERKLERAAR  WIT
eerste lezing:  1 Sam.1,1a.2 8 (III,nr.1,blz.9)(WM:blz.1058) 
tussenzang:  ps.116,12 19 (III,blz.10)(WM:blz.1058) 
evangelie:  Mc.1,14 20 (III,nr.2,blz.11)(WM:blz.1059)

openingstekst:
Zo spreekt de Heer: Ik zal mijn schapen bezoeken en hun een herder geven om 
hen te weiden; Ik, de Heer, zal hun God zijn.

➤ AM:blz.1071 (WM:blz.518)

inleiding:
Op 13 januari 367 stierf de heilige Hilarius wiens gedachtenis wij vandaag ge-
denken. Hij was een bekeerling. De meeste bekeerlingen die wij kennen worden 
geraakt door bijvoorbeeld de liturgie van de Kerk of heel specifiek door de per-
soon van Christus omdat een Bijbelpassage hen raakt. Hilarius besteedde bijna 
zijn hele leven aan de verdediging van de godheid van Christus en hij behield 
daardoor velen voor de Kerk als bron van goddelijk leven.  

gebed:
Wij vragen U, almachtige God: geef dat wij de leer over de godheid van uw Zoon op 
juiste wijze verstaan en oprecht belijden, in navolging van de heilige bisschop Hilarius 
die dit geloofsgeheim standvastig heeft verdedigd. Door onze Heer Jezus Christus, 
uw Zoon…

➤ AM:blz.767 (WM:blz:235)

bezinning:
Het evangelie verhaalt ons vandaag de roeping van de eerste leerlingen: de broers 
Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes. Zij laten alles in de steek en volgen Jezus. 
In feite is dit slechts het begin van hun roepingsgeschiedenis. Het zal drie jaren duren 
alvorens zij werkelijk tot die mensenvangers geworden zijn die Jezus voor ogen had.
Het is zoals in de eerste lezing met Hanna, de toekomstige moeder van de profeet Sa-
muël. Zij voelt zich door haar ellende uiteindelijk geroepen om de stilte van de tempel 
op te zoeken. Daar zal zij door God gevangen worden en tegelijkertijd bevrijd. Haar 
lofzang op Gods bevrijdend handelen heeft eeuwen later Maria geïnspireerd tot het 
zingen van haar lofzang: het Magnificat.
In feite zullen de leerlingen hetzelfde ervaren. Zitten zij aanvankelijk gevangen in ei-
gen denkbeelden en voorstellingen: het Pinksterfeest brengt de Trooster en Helper 
die hen uit kracht van Christus brengt tot de volle christelijke vrijheid. Nu zijn zij echte 
mensenvangers geworden en hun roep heeft zich dan ook over heel de aarde ver-
spreid, een grote lofzang op de Heer.  
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voorbede:
God luistert naar hen die tot Hem roepen en Hij laat zijn getrouwen niet in de 
steek:
-  voor alle mensen die oprecht zoeken om in hun leven Gods wil te doen: dat zij 

Gods liefde mogen ontdekken;
-  voor blijvende aandacht om Gods Woord te verkondigen en uit te leggen als 

de Blijde Boodschap;
-  voor blijvende aandacht voor de vluchtelingen en ontheemden in ons midden: 

dat we hen ook na de feestdagen niet vergeten;
-  voor hen die ernstig ziek zijn, voor hen voor wie geen hoop meer is op gene-

zing: om liefdevolle woorden en een zich toevertrouwend geloof aan Gods 
barmhartigheid;

-  voor onze overledenen: om hun thuiskomst bij God.
Heer God, aanhoor onze beden en verhoor ons smeken. Wij vragen het U door 
Jezus Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.1071 (WM:blz.518)
communietekst:   AM:blz.1071 (WM:blz.518)
gebed na de communie: AM:blz.1071 (WM:blz.518)

DINSDAG 14 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR  
GROEN
eerste lezing: 1 Sam. 1,9 20 (III,nr.3,blz.12)(WM:blz.1060) 
tussenzang:  1 Sam.2,1.4 8d (III,blz.13)(WM:blz.1061) 
evangelie:  Mc.1,21 28 (III,nr.4,blz.14)(WM:blz.1062)

Op de vrije weekdagen in de tijd door het jaar kan men het Misformulier nemen van 
een zondag ‘door het jaar’ of van de betreffende dag door de week (AM: blz.544 572; 
WM: blz.210 230) ofwel de gebeden naar keuze (AM:blz.573 595) of een andere votief-
mis.
Hieronder is gekozen voor het Misformulier van de eerste week door het jaar.

openingstekst:
Op een hoge troon zag ik een Man, aanbeden door een menigte van engelen. Zij 
zongen allen in koor: Aan zijn Rijk komt geen einde.
 ➤ AM:blz.440 (WM:blz.164)

inleiding:
Iedere keer als we deelnemen aan de viering van de heilige Eucharistie hopen we 
als betere mensen van hier weer weg te gaan. Gesterkt en gevoed en ook met 
goede voornemens omdat we Gods liefde hebben mogen proeven en daarvan 
ook willen getuigen. God is de liefde die ons geneest van onze kwalen en zwakhe-
den. Vragen  wij daarom: Heer, reinig ons van onzuiverheid en ongerechtigheid.
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gebed:
Heer, vervul in uw goedheid de verlangens van het volk dat tot U bidt. Laat ons 
zien wat wij moeten doen en geef ons de kracht om naar dit inzicht te leven. Door 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.440 (WM:blz.164)

bezinning:
Wie zich, zoals de eerste leerlingen, met Jezus op pad begeeft, zal zich meer dan 
eens verbazen over de wijze waarop de Heer zich openbaart. Zo horen wij van-
daag dat Jezus als leraar optreedt in de synagoge van Kafarnaüm. De mensen 
weten niet wat zij horen: dit is nieuw. Het is anders dan bij de leraren die zij 
kennen. Jezus spreekt als iemand die gezag bezit. Dit wordt vervolgens zichtbaar 
in de genezing van de bezetene: “Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze 
gehoorzamen Hem.”
Wie met Hanna uit de eerste lezing de stilte durft opzoeken kan een zelfde erva-
ring hebben. Hanna zag geen uitweg meer. Zij richtte zich daarom tot de Heer 
en opende haar hart voor Hem. De profeet Eli ziet dit niet. Hij vermoedt dat zij 
dronken is. God de Heer echter weet wel beter. En daarom laat hij de priester 
Eli de volgende woorden zeggen: “Ga dan in vrede, en de God van Israël moge u 
geven wat gij van Hem hebt afgesmeekt.” Dit woord gaat in vervulling, want zo 
zegt het de psalm: “De Heer sprak en het werd, Hij gaf een bevel en het kwam tot 
stand.” En die scheppingskracht, dat bevel wordt opnieuw zichtbaar in Jezus. Het 
is dan ook goed om ons met  de eerste leerlingen af te vragen: “Wat betekent dat 
toch, een nieuwe leer met gezag. Hij geeft bevel….”  

voorbede:
God luistert naar ons bidden:
-  vragen wij om hulp voor alle mensen met een lichamelijke beperking waar-

door  zij niet kunnen functioneren en om voldoende aandacht;
-  vragen wij om volharding voor allen die werken in zorginstellingen en in de 

opvang van gehandicapten: om spankracht en enthousiasme;
-  vragen wij voor allen die in onze Kerk een dienstambt bekleden om medelij-

den, medeleven en barmhartigheid voor mensen in nood;
-  vragen wij om Gods eeuwige liefde voor onze overledenen.
Barmhartige God, vergeet ons niet als wij in onze hulpeloosheid tot U roepen. 
Wil ons horen in uw barmhartigheid en geef ons wat wij nodig hebben. Door 
Christus onze Heer. Amen

gebed over de gaven: AM:blz.440 (WM:blz.164)
communietekst:   AM:blz.440 (WM:blz.164)
gebed na de communie: AM:blz.441 (WM:blz.164)
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WOENSDAG 15 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET 
JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ARNOLD JANSSEN,PRIESTER  WIT  
eerste lezing: 1 Sam.3,1 10.19 20 (III,nr.5,blz.16)(WM:blz.1063) 
tussenzang: ps.40,2.5.7 10 (III,blz.17)(WM:blz.1064) 
evangelie: Mc.1,29 39 (III,nr.6,blz.18)(WM:blz.1065)

openingstekst:
Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest, die over u komt om mijn getuigen 
te zijn tot het uiteinde der aarde.
 ➤ AM:blz.995A (WM:blz.236)
 
inleiding:
De Kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Arnold Janssen die in Steyl 
een nieuwe missiecongregatie heeft gesticht van zusters, broeders en paters. 
Had het aan hem gelegen dan was hij nooit een stichter geworden. Hij was wel-
iswaar vol van Gods liefde en hij had een groot verlangen dat de vele landen en 
volkeren die God nog niet kenden het evangelie zou worden aangezegd. Maar hij 
dacht aan iemand anders omdat hij er zichzelf niet toe in staat achtte. Maar uit-
eindelijk gaf de bisschop hem de opdracht dit zelf te gaan doen. En aanvankelijk 
leek het er ook op dat het niet zou gaan lukken. Er kwamen al snel spanningen. 
Maar Arnold Janssen was een man van geloof, met een grote liefde voor Gods 
Woord. Uiteindelijk kon hij het uit handen geven en toen heeft God in hem zijn 
Werk kunnen doen. De nieuwe congregatie van het goddelijk Woord ontstond 
met broeders en paters en uiteindelijk ook twee congregaties van zusters, die hij 
Dienaressen noemde van de heilige Geest. Ja, alleen God kan door zijn Woord 
en uit kracht van de Geest iets vruchtbaars voortbrengen. Daarvan heeft Arnold 
Janssen uiteindelijk een echte dienaar en een heldhaftige getuige durven zijn.   

gebed:
God, Gij schenkt door uw mensgeworden Woord verzoening aan de mensen. 
Geef op voorspraak van de heilige priester Arnold Janssen, dat alle volkeren door 
het licht van het Woord en door de Geest van genade bevrijd te worden uit de 
duisternis der zonde en zo de weg vinden naar het heil. Door onze Heer, Jezus 
Christus, uw Zoon…
 ➤ AM:blz.995A (WM:blz.237)

bezinning:
Het beeld van de koortsige schoonmoeder in het evangelie van vandaag is mis-
schien wel een heel treffend beeld van de mens van onze westerse wereld. De 
hedendaagse mens lijdt aan een koortsachtige onrust. We willen van alles, we 
kunnen steeds meer, maar we moeten het ook allemaal verwerken. Velen wor-
den er jachtig door. We leven in onze tijd in een stroomversnelling. En zoals bij de 
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koorts het bloed versneld door de aderen jaagt en ons rusteloos maakt, zo jaagt 
het leven van nu door de communicatie kanalen van onze samenleving. Maar 
daardoor komen we vaak niet meer aan onszelf toe. En waar die gejaagdheid 
blijft voortduren, gaat dat in conflict komen met ons ons diepste zelf. 
En omdat zich dat niet altijd even bewust manifesteert, geeft dat gevoelens van 
onrust, onvoldaanheid of gewoon van gejaagdheid. Soms begrijpen we niet eens 
waar het vandaan komt. En dat gevoel is niet prettig, die moeheid, die onrust, 
daar willen we vanaf. En natuurlijk gaan wij mensen dan op zoek naar een stuk 
genezing,  zoals in het evangelie van vandaag velen naar Jezus komen. Ook in de 
wereld van vandaag zoeken mensen naar wonderdokters die kunnen helpen om 
van die innerlijke onrust, van die gejaagdheid en moeheid te worden genezen. Er 
zijn als therapie allerlei oplossingen denkbaar. De een zoekt het in meditatie, een 
ander gaat naar een homeopaat en weer een ander zoekt het bij een of andere 
goeroe in een sekte.
En toch, het zijn lapmiddelen, die het eigenlijke probleem, wat veel dieper in ons-
zelf ligt, niet oplossen. Ook Jezus moet merken dat degenen die om genezing 
komen vragen vaak alleen een oplossing zoeken voor het hier en nu, zodat ze 
gewoon weer verder kunnen met hun eigen leven, terwijl ze de diepere genezing 
die Hij wil schenken niet onderkennen. 
En omdat ze Jezus soms alleen zoeken om wonderdokter voor hen te spelen 
(waar Hij zeker een succesvolle carrière mee had kunnen opbouwen), gaat Jezus 
dan ook van hen weg! “Laten we ergens anders heengaan, naar de dorpen in de 
omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken.” Jezus is geen wonderdokter maar onze 
Verlosser die oproept tot een diepere ommekeer. Wie ben ik? Waar ga ik naar 
toe? Wat is het eigenlijke doel van mijn leven? Mag Jezus het hart zijn of worden 
van mijn bestaan?  
Wie dat doet ontvangt daardoor een innerlijk kompas om zich in het leven van 
elke dag te laten corrigeren of bijsturen en zo tot innerlijke rust te komen. De 
schoonmoeder van Petrus die koortsig is, begint zodra zij door Jezus genezen is, 
te bedienen. Daarin schenkt zij ons een beeld van het christelijke leven. Het gaat 
er in het leven niet zozeer om wat ik allemaal kan bereiken, maar of ik mij door 
Jezus wil laten aanraken en wie dat durft zal merken dat het vrij maakt en ons de 
kans geeft tot een nieuwe manier van leven. Christelijk leven!  

voorbede:
Bidden wij vertrouwvol tot God:
-  voor de Kerk: dat zij de mensen helpt om in Jezus een geneesheer te ontdek-

ken die ons leven helpt omvormen tot een authentiek menselijk bestaan;
-  voor onze gejaagde wereld: dat wij momenten van bezinning durven in te bou-

wen zodat wij de ander, met kleine en met hoofdletter weer in het vizier krij-
gen;
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-  voor roepingen: dat jonge mensen Jezus mogen ontdekken als hun genees-
heer zodat zij hun eigen plek in Kerk en wereld kunnen vinden;  

-  voor de zieken: dat zij goed verzorgd worden, niet alleen naar lichaam maar 
ook naar ziel; 

-  voor de overledenen: dat zij nu in Jezus op mogen gaan naar de Vader.
Heer, verhoor de gebeden van ons die uw Kerk zijn en wil ons geven wat goed 
voor ons is. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 

gebed over de gaven: AM:blz.995B (WM:blz.237)
communietekst:   AM:blz.995B (WM:blz.237)
gebed na de communie: AM:blz.995B (WM:blz.238)

DONDERDAG 16 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET 
JAAR  GROEN
eerste lezing: 1 Sam.4,1 11 (III,nr.7,blz.20)(WM:blz.1066) 
tussenzang: ps.44,10 11.14 15.24 25 (III,blz.21)(WM:blz.1067) 
evangelie:  Mc.1,40 45 (III,nr.8,blz.22)(WM:blz.1068)

Op de vrije weekdagen in de tijd door het jaar kan men het Misformulier nemen van 
een zondag ‘door het jaar’ of van de betreffende dag door de week (AM: blz.544 572; 
WM: blz.210 230) ofwel de gebeden naar keuze (AM:blz.573 595) of een andere votief-
mis.
Hieronder is gekozen voor het Misformulier van de eerste week door het jaar.

openingstekst:
Op een hoge troon zag ik een Man, aanbeden door een menigte van engelen. Zij 
zongen allen in koor: Aan zijn Rijk komt geen einde.
 ➤ AM:blz.440 (WM:blz.164)

inleiding:
Straks zullen wij in de lezing horen hoe het volk van Israël rond elf eeuwen vóór 
Christus door de Filistijnen wordt verslagen. De Israëlieten voelen zich door God 
verlaten. God, tegenwoordig in de ‘Ark van het Verbond’ laat zich door de Filistij-
nen wegvoeren naar hun kamp en Hij laat de Israëlieten verslagen en vernederd 
achter. De Israëlieten zijn daarop radeloos. Was dit onterecht van God, om zijn 
uitverkoren volk zo te vernederen? God denkt en handelt vaak anders dan wij 
mensen het graag van God zouden willen zien. God gaat echter met ons mensen 
mee op een weg die ons naar de omkeer leidt en daarop verder leidt naar Gods 
eeuwige heerlijkheid toe..
Laten wij aan het begin van deze heilige Mis dan ook weer tot God zeggen: Ik wil 
uw wegen gaan, ik wil de weg van de omkeer gaan, ik vraag U opnieuw om verge-
ving over hetgeen ik in uw ogen niet goed gedaan heb.   
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gebed:
Heer, vervul in uw goedheid de verlangens van het volk dat tot U bidt. Laat ons 
zien wat wij moeten doen en geef ons de kracht om naar dit inzicht te leven. Door 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.440 (WM:blz.164)

bezinning:
Hoe trouw zijn wij aan hetgeen God ons door de leer van de Kerk voorhoudt? Dit 
is de grote vraag aan ieder van ons bij het lezen van het evangelie van vandaag. 
Melaatsheid was/is een ernstige en besmettelijke ziekte. Ziektes werden door 
het religieuze volk van Israël toen vaak gezien als een persoonlijke straf van God 
voor gedane zonden. Melaatsen waren dan ook verplicht grote afstand te bewa-
ren naar gezonde mensen toe om hen niet te besmetten en te beïnvloeden. De 
melaatse in het evangelie nadert Jezus wel en valt voor Hem op de knieën. Het 
evangelie laat zo erkennen in welke nood zich de man bevond. Jezus herkent dit 
en geneest hem en stuurt hem naar de priesters, opdat zij zouden beoordelen 
of God hem genadig was geweest, zijn zonden had vergeven en hem daarop had 
genezen. Ja, God vergeeft zonden en geneest de mens, de ziel van de mens die 
in eeuwigheid blijft. Christus wilde door de man in het evangelie niet verkondigd 
worden als de ‘wonderdokter’, maar als de Bode van God, die we eer en dank-
baarheid moeten brengen in gebed, liefde en goede werken. God eer brengen 
door onze bekering en innerlijke houding. God moeten we juist de ruimte geven 
om zo Gods werken in de wereld te verrichten. Wat laat het evangelie ons zo 
vandaag erkennen: dat ongehoorzaamheid aan Gods Woord, Gods werken in de 
Kerk en de wereld remt. Laten wij daarom trouw zijn aan Gods Woord en werken. 
Laten wij dit uit de lezingen van de heilige Mis vandaag mee naar huis nemen.

voorbede:
Christus, bron van vrede en eenheid, in oprecht geloof en vol vertrouwen bren-
gen wij onze gebeden tot U:
-  voor de herders in de Kerk: dat zij de ‘Blijde Boodschap’ met overtuiging blij-

ven verkondigen en zelf Gods bijstand ervaren om de hen toevertrouwde ge-
lovigen in waarheid te leiden en voor te gaan;

-  voor vrede en eenheid in ons persoonlijke leven, onze omgeving en in de we-
reld: dat de mensen zich meer en meer bewust worden dat de ware eenheid 
alleen vanuit een diepe verbondenheid met God kan komen;

-  voor onze parochiegemeenschap, bijzonder voor de gezinnen met jonge en 
opgroeiende kinderen: dat zij de juiste wegen vinden om hun kinderen de 
echte waarden en normen mee te geven op hun levensweg;



36

-  voor al onze zieken en mensen die het geestelijk en lichamelijk moeilijk heb-
ben: dat zij door God de moed niet verliezen maar steun vinden om hun moei-
lijke situatie te dragen en te aanvaarden;

-  voor al onze dierbare overledenen: dat zij het eeuwige leven mogen binnen-
gaan.

God onze Vader, luister naar de gebeden die wij tot uw Zoon Jezus Christus heb-
ben gericht. Wil ze verhoren, Gij die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.440 (WM:blz.164)
communietekst:   AM:blz.440 (WM:blz.164)
gebed na de communie: AM:blz.441 (WM:blz.164)

VRIJDAG 17 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. 
GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS, ABT  WIT
eerste lezing:  1 Sam.8,4 7.10 22a (III,nr.9,blz.24)(WM:blz.1069) 
tussenzang:  ps.89,16 19 (III,blz.25)(WM:blz.1070) 
evangelie:  Mc.2,1 12 (III,nr.10,blz.26)(WM:blz.1071)

openingstekst:
De rechtvaardige rijst als een palmboom op, hij groeit als een ceder van de Li-
banon, geplant in het huis van de Heer, in de voorhof bij het huis van onze God.
 ➤ AM:blz.767 (WM:blz.238) 

inleiding:
We kennen de heilige van deze dag, de monnik Antonius, door de levensbeschrij-
ving van bisschop Athanasius, die daarmee de ontwikkeling van het kloosterle-
ven in de Kerk beslissend beïnvloedde. Antonius was een van de velen die in de 
derde eeuw in Egypte de verleidingen van de wereld ontvluchtten om zich terug 
te trekken in de hete woestijn voor een leven van gebed en vasten. Het rigorisme 
waarmee Antonius en zijn metgezellen de wereld afzwoeren, klinkt in onze tijd 
wat merkwaardig. De grote westerse monnikenvader Benedictus nam later in 
zijn kloosterregel veel over van de weg van Antonius, maar matigde met veel 
wijsheid de scherpe kantjes van de woestijnmonniken. Ook al leven wij tegen-
woordig in een andere wereld, dan wil dat niet zeggen dat Antonius ons niets 
meer zou kunnen leren. Want een beetje radicaliteit, dat wil zeggen terugkeren 
naar onze wortels hebben we juist nu extra nodig. We hebben alles, maar staan 
we vaak niet droog wat betreft onze band met God? Wat hebben we eigenlijk nog 
over voor God, of voor het verdiepen van ons geloof? Antonius houdt ons van-
daag een spiegel voor. Aangezien onze tijd nog steeds vol verleidingen is, doen 
we ook elke dag zonde en geven we er gemakkelijk aan toe. Daarom belijden 
we onze schuld voor God en elkaar om het voorbeeld van deze heilige monnik 
oprecht te vieren in de Eucharistie. 
gebed:
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God, Gij hebt de heilige abt Antonius de genade geschonken U te dienen door 
zijn leven in de woestijn, op een wijze die bewondering wekt. Wij vragen U op zijn 
voorspraak: onszelf te verloochenen en U altijd boven alles te beminnen. Door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.768 (WM:blz.239)

bezinning:
Mensen die een wat bredere visie hebben op Kerk en wereld kunnen wel eens 
hoofdschuddend opzien naar onze huidige wereldleiders. Het niveau daalt, zo 
lijkt het wel. Steeds meer ruwe omgangsvormen, dictatuur en slinkse trucs om 
het volk om de tuin te leiden. Toch hebben de mensen dat soort leiders gekozen 
en wel vrijwillig. Het lijkt wel op de tijd van Samuel in de eerste lezing. Het is echt 
niet Gods schuld dat het in onze wereld soms zo’n puinhoop is. Vaak krijgen de 
mensen de leiders die ze verdienen. Wel triest dat de mens, die in vrijheid in staat 
is om het goede te kiezen dat dan niet doet maar zelfs een koning of president 
wenst die tegen de wil van God in gaat. De Kerk heeft dan de profetische taak, net 
als in de tijd van Samuel, om in naam van God kritisch te blijven op de besluiten 
van regeringen. Wij moeten respecteren dat het volk zich zulke types uitkiest als 
heersers maar we mogen en moeten wel in naam van God kunnen blijven zeg-
gen wat dwaasheid is, wat wijsheid zou kunnen zijn, wat recht en gerechtigheid 
is. Die begrippen zijn niet democratisch buiten werking te zetten. Dat mensen 
liever in slavernij van tirannen willen leven is hun goed recht, maar daarmee niet 
recht te praten. Wij staan voor de vrijheid van de mens, zijn waardigheid in God 
en daar valt niet mee te spotten. Wij kunnen best wat inspiratie putten uit de 
moed van de profeten in het Oude Testament. Misstanden zijn van alle tijden, 
dwaasheid ook, maar God laat zich niet het zwijgen opleggen, dat doen wij. De 
heilige van vandaag zweeg ook niet. Hij stelde een teken stelde door weg te gaan 
uit de zondige wereld. Konden ook wij maar wat consequenter zijn in het goede 
en staan voor onze keuze om bij God te willen horen. Niet altijd de gemakkelijk-
ste weg gaan en je aanpassen maar het profetenwoord laten klinken.

voorbede:
Heer, wij komen bij U met ons gebed, op voorspraak van de heilige Antonius:
-  om toewijding en volharding voor alle kloosterlingen en religieuzen in de we-

reld; 
-  om stilte in onze wereld vol lawaai en prikkels;
-  om een oprecht verlangen naar heiligheid en bekering bij ons allen;
-  om verhoring voor al onze persoonlijke noden en verlangens;
-  voor de intenties van deze Eucharistie:  
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God, wij bewonderen het voorbeeld van de heilige abt Antonius. Maar ook bid-
den wij U op zijn voorspraak: leid ook ons op uw weg en wil ons gebed verhoren, 
door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.768 (WM:blz.239)
communiegebed:   AM:blz.768 (WM:blz.239)
gebed na de communie: AM:blz.768 (WM:blz.239)

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET 
JAAR. MARIA OP ZATERDAG  WIT (BEGIN VAN DE JAARLIJKSE IN-
TERNATIONALE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID DER CHRISTE-
NEN VAN 18 TOT EN MET 25 JANUARI.)
eerste lezing:  1 Sam. 9,1 4.17 19;10,1a (III,nr.11,blz.28)(WM:blz.1072) 
tussenzang:  ps.21,2 7 (III,blz.29)(WM:blz.1073) 
evangelie:  Mc.2,13 17 (III,nr.12,blz.30)(WM:blz.1073)

openingstekst:
Wees gegroet, heilige Moeder! Uit u is een Kind geboren dat Koning is van hemel 
en aarde tot in alle eeuwigheid!
 ➤ AM:blz.1040 (WM:blz.489)

inleiding:
De liturgie van deze zaterdag is die van moeder Maria, maar we beginnen deze 
dag ook de internationale gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Wij 
hebben één God en Heer, één Heer Jezus Christus, één hemelse Moeder, en één 
Doopsel. Dat alles maakt ons tot één Kerk als lichaam van Christus waarvan moe-
der Maria het beeld is. Wat is het dan een schande dat die leden van het éne 
lichaam zich zo uit elkaar laten spelen door de grote leugenaar, de ‘diabolos’, de 
duivel, de bron van alle verdeeldheid. Die kwade geest is alleen te overwinnen 
door veel eensgezind gebed en daar roept de Kerk ons dan ook toe op. Samen 
met Maria, wier gebed krachtig is in de strijd tegen het kwaad. We willen Eucha-
ristie vieren, als maaltijd van het éne offer van Christus. We willen dat oprecht 
doen en alle verdeeldheid achter ons laten. Ook al weten we dat we zwak en 
eigenzinnig zijn. Vragen we in eenheid om vergeving, om oprecht samen te kun-
nen vieren. 

gebed:
Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons be-
houd. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van 
dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door onze heer 
Jezus Christus, uw Zoon….
 ➤ AM:blz.1040 (WM:blz.489)
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bezinning:
Een van de bronnen van de verdeeldheid in de Kerk is, dat wij mensen een te 
hoge dunk hebben van onszelf en daarom menen anderen de maat te kunnen 
nemen. In het evangelie zien we de Farizeeën en Schriftgeleerden dan ook vanuit 
hun hypocriete ivoren toren oordelen over Jezus die de tollenaar Levi roept tot 
leerling en bij hem aan tafel wil komen. Zij denken de maat te kunnen nemen en 
zetten zo mensen op tegen anderen, in dit geval Jezus en de pas bekeerde man. 
Dat is de oude hoogmoed van de duivel die niet alleen de oordelende mens 
gevangen houdt in zijn ideeën, maar ook mensen uit elkaar drijft, en vooral weg 
van de barmhartigheid van God en de verlossing door Jezus Christus. Terwijl de 
enige weg naar eenheid is, dat we ontdekken dat we allen zondaars zijn en de 
éne Verlosser nodig hebben en alleen één barmhartige Vader belijden. Nederig-
heid en bewustzijn van eigen zondigheid is de enige weg om anderen niet langer 
te veroordelen of uit ons leven te bannen, omdat we met hen eigenlijk gelijk zijn: 
arme mensen die hunkeren naar God. Sint Augustinus zei altijd als er in de Kerk 
van zijn tijd verdeeldheid ontstond over wie er nu wel of niet bij het Lichaam van 
Christus mochten horen, dat niet de zonde van de mens bepaalt wie er burgers 
van Gods Rijk zijn, maar de genade en uitverkiezing door God. De Kerk bestaat 
daarom uit heiligen en zondaars, samen in één Lichaam van Christus. Het oor-
deel is in handen van de Mensenzoon gelegd, en niet in die van mensen. Wij 
moeten zelf eerst maar eens zien of Christus ons tot de schapen zal rekenen, en 
niet door ons harde oordeel bij de bokken zet. Het evangelie van deze dag laat 
ons weer eens in de spiegel kijken. Zijn wij nederige zondaars als Levi die door 
Jezus worden geroepen ondanks onze zonde, of lijken we soms toch meer op de 
Farizeeërs? Bedenken we dan wel dat we dan wel kunnen bidden om eenheid 
in de Kerk, maar dat we die alleen bereiken als we ons hoofd nederig buigen en 
stoppen met op de stoel te willen zitten van Jezus die als enige gerechtigd is te 
oordelen over levenden en doden.

voorbede:
God die ons allen tot uw kinderen maakt, tot U bidden wij één van hart en geest 
met Maria onze Moeder:
- om vrede en de dialoog van de liefde tussen de christelijke kerken;
- om een gezamenlijke christelijke inzet voor de medemens in nood;
- om de vrijheid voor alle jongeren die verslaafd zijn aan drank en drugs;
- om een luisterend oor naar elkaars noden en verlangens;
- om de zaligheid voor de overledenen:….
Goede en barmhartige God, wij danken U voor de genade van ons Doopsel. 
Open uw hart dan voor ons gebed en verhoor ons, op voorspraak van Maria, 
door Christus onze Heer. Amen.



40

gebed over de gaven: AM:blz.1040 (WM:blz.490)
communietekst:   AM:blz.1040 (WM:blz.490)
gebed na de communie: AM:blz.1040 (WM:blz.490)

ZONDAG 19 JANUARI 2020. TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR   
GROEN
eerste lezing: Jes.49,3.5 6 (A,nr.113,blz.231)(ZM:blz.584) 
tussenzang:  ps.40,2.4ab.7 10 (A,blz.232)(ZM:blz.585) 
tweede lezing:  1 Kor.1,1 3 (A,nr.114,blz.233)(ZM:blz.585) 
evangelie:  Joh.1,29 34 (A,nr.115,blz.234)(ZM:blz.586) 

openingstekst: ps.65,4 
Heel de aarde, Heer, moet U prijzen en aanbidden; uw Naam moet zij bezingen, 
Allerhoogste. ➤ AM:blz.441 (ZM:blz.172) 

inleiding: 
Vorige week hebben wij de kersttijd afgesloten en vandaag beginnen wij de zon-
dagen door het jaar. Wij lezen als een soort vervolgverhaal het evangelie. Wij 
volgen Jezus op zijn weg naar de mensen toe. Vandaag stelt Johannes de Doper 
Jezus aan ons voor. Johannes wijst ons Jezus aan als het Lam Gods dat de zonden 
van de wereld wegneemt. Johannes wil ons zeggen, dat er hemel op aarde kan 
komen waar het kwaad wordt weggenomen en goed gemaakt. Dan gaan Gods 
waarden heersen en wordt de wereld herschapen. Wij noemen dat het ‘Konink-
rijk Gods’. Samen met de komst van Jezus op aarde is een nieuwe tijd aangebro-
ken. Deze nieuwe tijd, waarnaar wij allen bewust of onbewust uitzien, kan alleen 
werkelijkheid worden, als wij bereid zijn Jezus na te volgen, te luisteren naar zijn 
goddelijk Woord en onze mentaliteit te veranderen en mensen te worden van 
geloof, hoop en liefde. Vragen wij daarom allereerst om vergeving.

eer aan God in den hoge

gebed:
Almachtige, eeuwige God, hemel en aarde worden door U geleid; verhoor welwil-
lend het gebed van uw volk en geef ons uw vrede in deze tijd. Door onze Heer, 
Jezus Christus, uw Zoon… ➤ AM:blz.441 (ZM:blz.173)

ofwel:
God, onze Vader, in uw Zoon, Jezus Christus, hebt Gij ons allen uitverkoren en 
met uw heilige Geest gedoopt. Vernieuw in ons en in geheel uw Kerk de geest 
van dienstbaarheid die wij in Jezus, uw Dienaar, hebben leren kennen. Maak ons 
tot een licht voor allen, opdat Uw heil tot de grenzen der aarde mag gaan. Door 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.441
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bezinning:
Bij verdriet of in moeilijke tijden vind je het belangrijk, dat er mensen zijn op wie 
je rekenen kunt. Je hebt er behoefte aan, dat er iemand naast of achter je staat. 
Je voelt je dan a.h.w. sterker. Gevoelens van angst of machteloosheid krijgen dan 
niet zo’n grote kans. Je kunt meer aan. Je voelt steun en dat troost je en het in-
spireert je. Bij een vormselplechtigheid komen ouders met hun zoon of dochter 
naar voren en leggen hun hand op de schouders van hun kind ten teken, dat zij 
hun hand niet van hun kind terugtrekken, nu hun kind volwassen gaat worden. 
Tot dan toe heeft dat kind onder hun beschermende hand geleefd, maar zoon/
dochter staat nu op een moment, dat het een grotere zelfstandigheid gaat ver-
werven en zich van die hand, die in de ogen van de puber zo bevoogdend is, wil 
losmaken. Voor ouders is het vaak moeilijk om het juiste midden te vinden tus-
sen de vrijheid, die voor de uitgroei van het kind noodzakelijk is, en de bescher-
ming die het toch ook nodig heeft. De jeugdige kan immers niet altijd zijn vrijheid 
aan. Dan kan hij zelfs ontsporen. De band met de ouders kan onder druk komen 
te staan. Goede ouders lijden daaronder, als hun kind zich aan iets schuldig heeft 
gemaakt. Zij zeggen dan niet: “Eigen schuld, dikke bult.” Er is dan bij deze ou-
ders zelfs sprake van het verlangen om niet alleen de schade te herstellen, maar 
vooral om de gaafheid en de integriteit van hun kind weer te herstellen. Zij zijn 
dan zelfs ook tot grote offers bereid om die schuld weg te nemen van dat jonge 
leven, opdat die last van dat vergrijp niet verder op dat leven drukt. 
Zo staan ouders achter hun kind. En zo staat God achter ons, zijn kinderen, die 
zo vaak de vrijheid niet aankunnen en hun leven met schuld belasten. God trekt 
zijn hand niet terug onder het motto: “Eigen schuld, dikke bult”. Om de schuld 
van ons weg te nemen is God in Jezus naar ons toe gekomen. God wil ons weer 
de oorspronkelijke gaafheid en integriteit teruggeven, want niemand van ons is 
brandschoon. Immers Jezus is niet op aarde gekomen om te veroordelen, maar 
om te redden.
Vandaag wijst Johannes de Doper ons Jezus aan als degene in wie God ons op-
zoekt en naast ons komt staan. Johannes noemt het “Lam Gods”, dat de zonden 
van de wereld wegneemt. Het is een omschrijving, die de eerste christenen met 
voorliefde op Jezus hebben toegepast. Het is een omschrijving, die voor de Joden 
direct herkenning opriep, maar voor ons niet zo duidelijk is, ofschoon wij die 
woorden in elke Eucharistieviering uitspreken. Het lam was het symbool van ver-
zoening, bevrijding en verlossing. Het lam deed de Joden direct denken aan het 
paaslam, dat de bevrijding uit de dwingelandij van Egypte had mogelijk gemaakt. 
De Joden kenden verder de woorden van de profeet Jesaia die voorspelde, hoe 
de Dienaar van Jahweh wilde lijden voor zijn volk: “Als een lam werd hij ter slacht-
bank geleid.” “Als een schaap dat verstomt voor zijn scheerder, opende hij zijn 
mond niet voor een klacht.” “Het waren onze zonden die Hij op zich nam.” Dat 
beeld van het lam is ook het beeld van de Messias, de Verlosser, die aan het kruis 
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gestorven is om ons weer de integriteit terug te geven, die wij verloren hadden 
door het ongeloof, door onze liefdeloosheid, hebzucht en hoogmoed van haat 
en wraak. 
Johannes de Doper wijst ons Jezus aan: “Zie het Lam Gods.” Zie naar Jezus, die 
vrijwillig de zonde van ons getekende bestaan op zich heeft genomen. Zie naar 
Jezus en besef, dat Hij ons niet gestraft heeft om onze schuld. God heeft de deur 
niet dicht gegooid. Zie naar Jezus in grote dankbaarheid. 

geloofsbelijdenis

voorbede:
Door zijn lijden en dood heeft Jezus de zonden van de wereld weggenomen.
Daarom bidden wij nu vol vertrouwen tot Hem:
-  wij bidden dat wij als leden van het Volk van God, de Kerk, ons voortdurend 

inzetten voor de opbouw van Gods Heerschappij in deze wereld; dat wij mee-
werken met Gods Geest aan de vestiging van Gods Koninkrijk; 

-  wij bidden dat wij onze relatie met God herstellen, dat wij bereid zijn ons leven 
te veranderen naar het Woord en het voorbeeld van Jezus, Gods Zoon; 

-  wij bidden, dat de politieke spanningen die op zovele plaatsen op aarde heer-
sen zich ten goede mogen keren en omgebogen worden tot vrede, onderlinge 
zorg en solidariteit; 

-  wij willen bidden dat de vluchtelingen en daklozen onze nabijheid mogen er-
varen; dat recht wordt bewerkt in alle moeilijke situaties waarin mensen ver-
keren; 

-  wij bidden dat wij ons toeleggen op een bewust beleefd christelijk leven; dat 
wij het kwaad in ons leven niet goed praten maar ons in alle eerlijkheid en 
oprechtheid met God en elkaar verzoenen; 

-  wij bidden dat de intenties van de parochie en van onszelf bij God verhoring 
mogen vinden; dat de zieken voorspoedig mogen genezen of dat zij de kracht 
tot aanvaarding mogen ontvangen; dat de bedroefden troost wordt geschon-
ken, aan de eenzamen aandacht wordt verleend en dat de overledenen het 
eeuwig leven mogen binnengaan.

Heer, uw Zoon is gekomen naar ieder die zich belast en beladen voelt. Laat ons 
weer de gaafheid en integriteit ontvangen die van een christen wordt verwacht. 
U zij lof en eer en dank in de eeuwen der eeuwen. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.442 (ZM:blz.173)
communietekst:   AM:blz.443 (ZM:blz.174)
gebed na de communie: AM:blz.443 (ZM:blz.174)

gezangen en liederen: GR.blz.260; Laus Deo blz.A-1315/B-1317/C-1319
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MAANDAG 20 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET 
JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.FABIANUS, PAUS EN MAR-
TELAAR  ROOD
eerste lezing:  1 Sam. 15,16 23 (III,nr.13,blz.31)(WM:blz.1075) 
tussenzang: ps.50,8 9.16bc 17.21.23 (III,blz.32)(WM:blz.1076) 
evangelie:  Mc.2,18 22 (III,nr.14,blz.33)(WM:blz.1076)

openingstekst: 
De heilige Fabianus heeft tot de dood toe gestreden voor de wet van zijn God; de 
bedreigingen van de zondaars heeft hij niet gevreesd, want hij stond onwankel-
baar op een vaste rots.

➤ AM:blz.1058 (WM:blz.509)

inleiding:
De namen van de heilige Fabianus en Sebastianus worden meestal in één adem 
genoemd. Wij vieren daarmee twee heilige martelaren, die zowel in de Oude 
Kerk als over de hele wereld zich over een grote verering mochten verheugen. 
De heilige Fabianus is misschien minder bekend, maar hij heeft de Kerk als paus 
gediend en orde en rust bewerkt. Maar onder keizer Decius braken er vervolgin-
gen uit en onderging  Fabianus de marteldood.
De heilige Sebastianus is ons meer bekend als patroon van het schutters- en 
gildewezen. Sebastiaans ouders waren christenen. Hijzelf bekeerde zich in het 
geheim, omdat de christenen toen nog door de Romeinen vervolgd werden, en 
hielp de mensen die leden onder die vervolgingen. Hij viel hierdoor in ongenade 
bij de keizer, nadat die ontdekte dat hij christen was. Soldaten arresteerden hem 
en doorzeefden hem op het Marsveld met pijlen. Beide heiligen hebben hun le-
ven gegeven voor de opbouw en vestiging van Gods kerk. Daarvoor zijn ze Jezus 
in zijn dood gevolgd. Elke Eucharistie danken wij de Heer voor zijn verlossings-
dood. Bereiden wij ons daarop voor door om genade en vergeving te bidden. 

gebed:
God, Gij zijt de glorie van uw priesters. Wij vragen U op voorspraak van de heilige 
bloedgetuige Fabianus: laat ons groeien in het geloof dat wij met hem delen en U 
altijd waardig dienen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.769 (WM:blz.240)

bezinning:
Jezus is aan zijn openbaar leven begonnen. Hij gaat weldoende rond en maakt 
indruk, want Hij preekt niet zoals de farizeeën en Schriftgeleerden maar met een 
eigen gezag. Jezus beperkt zich niet tot het nog eens uitleggen van de Joodse wet, 
maar Hij brengt het leven zelf ter sprake en dat waarderen de mensen. Dat leidt 
natuurlijk tot jaloerse blikken van de kant van de Joodse overheid, want in hun 
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ogen is Jezus gewoon maar een timmermanszoon uit Nazareth, die verder geen 
opleiding heeft gehad. Hij is een soort ‘beunhaas’. Het kan niet anders dan dat ze 
in het verweer komen en vragen gaan stellen bij Jezus’ optreden. Zo ontstaat het 
conflict. Hun verzet tegen Jezus leidt ertoe, dat zij Jezus’ integriteit ter discussie 
gaan stellen. “Waarom vasten uw leerlingen niet, terwijl de andere diepgelovige 
Joden wel hun vastendagen houden?” Een zichzelf respecterende geloofsbele-
ving legt zich immers toe op een strenge naleving van de Joodse wet. Jezus ver-
kondigt maar een zwak aftreksel. Zijn prediking is dus onbetrouwbaar. 
Het is niet zo, dat Jezus het vasten afkeurt, maar Hij ziet hoe veruiterlijkt deze 
strikte geloofsbeleving is. Ze vasten niet met het hart, maar met een zuur gezicht. 
Ze vasten als een soort wedstrijd om elkaar in heiligheid te overtreffen. Dit is 
geen geloofsbeleving zoals het Jezus voor ogen  staat. Het is een geloof zonder 
vreugde, waarbij God wordt gewantrouwd. God zou zijn genoegdoening eisen 
door zware vastenwetten op te leggen. Maar zo is God niet. Geloof moet aanlei-
ding zijn tot blij vertrouwen, dat we in Gods hand zijn. De blijdschap moet ons 
gezicht tekenen. De dank en de vreugde van Gods nabijheid in Jezus. 
Jezus wijst het vasten niet af, maar alles op zijn tijd. Mocht het vasten gemeden 
worden, dan waarschuwt Jezus voor oppervlakkigheid en gemakzucht. Het vas-
ten houdt ons bij de les. Het roept op tot de ommekeer van geloof en liefde. Die 
ommekeer is de werkelijke boodschap van Jezus. Die mogen we niet uit de weg 
gaan, maar altijd in dank en vreugde. 

voorbede:
Alleen de hemelse Vader is in staat ons gelukkig te maken. Bidden wij daarom tot 
Hem in de kracht van de heilige Geest:
-  voor Gods Kerk onder leiding van paus Franciscus, dat zij ons vertrouwd maakt 

met de persoon van Jezus, die voor ons de weg, de waarheid en het leven wil 
zijn en een rots onder ons bestaan; 

-  voor alle gelovigen, dat hun verbondenheid met God oprecht en eerlijk mag 
zijn; dat zij hun hart niet verpanden aan geld en goed ten koste van de mede-
mens; dat Gods liefde met wederliefde en daden van ommekeer wordt beant-
woord;

-  voor de leiders van de volkeren, dat zij streven naar een wereld van vrede 
waarin het geluk en het welzijn van de mensen voorop staat;

-  voor de slachtoffers van natuurgeweld en klimaatverandering: dat de wereld 
haar ogen niet sluit voor de nood; dat er een goede hulpverlening op gang 
mag komen; dat elk mensenleven zijn waarde en betekenis behoudt. 

-  voor onze parochie en voor alle mensen die hier wonen en leven: dat hun 
geluk ons ter harte gaat;

-  voor de zieken en allen die om ons gebed hebben gevraagd. Wij gedenken 
onze lieve doden. Mogen zij rusten in vrede.



45

God, kom ons te hulp met uw liefde en barmhartigheid en schenk verhoring aan 
onze gebeden. U zij lof en eer en dank in de eeuwen der eeuwen. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.1058 (WM:blz.509)
communietekst:   AM:blz.1058 (WM:blz.509)
gebed na de communie: AM:blz.1058 (WM:blz.509)

DINSDAG 21 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. 
GEDACHTENIS VAN DE H.AGNES, MAAGD EN MARTELARES  ROOD
eerste lezing:  1 Sam. 16,1 13 (III,nr.15,blz.34)(WM:blz.1078) 
tussenzang:  ps.89,20 22.27 28 (III,blz.36)(WM:blz.1079) 
evangelie:  Mc. 2,23 28 (III,nr.16,blz.36)(WM:blz.1079) 

openingstekst:
Als een van de verstandige bruidsmeisjes is de heilige Agnes haar Heer tegemoet 
gegaan; zij heeft haar lamp brandend gehouden.
 ➤ AM:blz.1088 (WM:blz.530)

inleiding:
We vieren vandaag in de wereldkerk de gedachtenis van de martelares Agnes 
uit de tweede helft van de derde eeuw of de eerste helft van de vierde eeuw. In 
de openingstekst bij de viering van haar gedachtenis hebben we de woorden 
van Jezus gehoord over de verstandige bruidsmeisjes, die hun lamp brandend 
hebben gehouden. Zo is zij een licht geworden voor de mensen om haar heen 
en voor heel de wereldkerk. Ook wij worden opgeroepen onze lamp brandend 
te houden en een licht te zijn, Christus’ licht in deze wereld. Daar waar we in ons 
leven dit licht hebben verduisterd, met name door onze zondigheid, willen we 
om vergeving vragen.

gebed:
Almachtige eeuwige God, Gij kiest het zwakke van de wereld uit om het sterke te 
beschamen. Wij vragen U op het feest van uw martelares Agnes: laat ons haar 
standvastigheid in het geloof navolgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.770 (WM:blz.241)

bezinning:
In de legende over de heilige Agnes wordt verhaald, dat “zij haar wilden dwingen 
de toorts aan te steken op de altaren van de afgoderij, maar dat zij uitriep, dat dit 
niet de flambouwen zijn, die de maagden Christi dragen.” Een jong meisje, pas 
twaalf jaar, dat ook onder doodsbedreiging blijft vasthouden aan haar verbon-
denheid met Christus, haar Bruidegom, in kuisheid en geloof. In zijn lofrede op 
de heilige Agnes zegt de heilige Ambrosius: “Meisjes van die leeftijd kunnen zelfs 
de strenge blik van hun ouders niet verdragen en huilen al om prikjes van een 
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naald die zij even aanraken, alsof het wonden zijn.” Juist haar verbondenheid met 
Jezus gaf haar de kracht om zelfs de doodsbedreigingen te weerstaan. We vieren 
haar gedachtenis in de vorm van de heilige Eucharistie. En juist daarin wordt ook 
haar verbondenheid met Jezus, die wij aanroepen als het Lam Gods, tot uitdruk-
king gebracht. Want haar naam betekent ‘kuise’ en ook ‘lam’. De eerste betekenis 
refereert aan haar sterven voor de kuisheid en de tweede betekenis zowel aan 
haar kuisheid, maar vooral aan haar verbondenheid met het Lam Gods, dat juist 
ook in de heilige Eucharistie ter slachtbank wordt geleid tot ons hei. Daarom ook 
wordt zij afgebeeld met een dubbele kroon, met de kleuren rood en wit, en een 
lam aan haar voeten.
In de eerste lezing hebben we de uitverkiezing van David gezien. God, ziet niet  
zoals een mens en kijkt niet naar het uiterlijk, maar naar het hart. En zo mogen 
wij dit ook zien bij Agnes. Wat stelt een onbeduidend meisje van twaalf jaar voor 
in de grote belangrijke mensenwereld. En toch is zij een groot licht geworden 
voor de wereldkerk, het hoofd niet gesierd met kunstige haarvlechten, maar met 
Christus, niet met bloemen omkranst, maar met deugden, zoals de heilige Am-
brosius het in zijn lofrede verwoordt. Zo’n belangrijk licht dat haar naam zelfs is 
opgenomen in het eerste eucharistisch gebed.

voorbede:
Op voorspraak van de heilige Agnes richten wij onze gebeden tot God:
-  voor Gods Kerk en haar verkondigers: dat zij op voorspraak van de heilige Ag-

nes durft te getuigen van het licht van de Blijde Boodschap te midden van een 
wereld die vaak zo verduisterd is;

-  voor de geloofsgemeenschap: dat de Kerk wegen mag vinden om de harten 
van de mensen te raken, zodat de mensen de betekenis van de seksualiteit in 
Gods Licht mogen gaan begrijpen en ernaar kunnen gaan leven;

-  voor hen die zich op een bijzondere manier met Jezus hebben verbonden: dat 
zij hierin gesteund mogen worden en zo er in kunnen volharden;

-  voor al diegenen die op een of andere manier verslaafd zijn: dat zij hulp mo-
gen ontvangen om hiervan bevrijd te worden;

-  voor onze dierbare overledenen: dat zij God nu mogen zien van aangezicht tot 
aangezicht.

Heer God, wij leggen U deze gebeden voor samen met de gebeden van ons hart, 
die we niet hardop hebben uitgesproken en die we soms ook moeilijk in woorden 
kunnen vatten. Wil er naar luisteren en ze verhoren zoals uw Vaderhart het U 
ingeeft. Door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.1088 (WM:blz.530)
communietekst:   AM:blz.1088 (WM:blz.530)
gebed na de communie: AM:blz.1089 (WM:blz.530)
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WOENSDAG 22 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET 
JAAR  GROEN
eerste lezing:  1 Sam.17,32 33.37.40 51 (III,nr.17,blz.38)(WM:blz.1080) 
tussenzang:  ps.144,1.2.9 10 (III,blz.40)(WM:blz.1081) 
evangelie:  Mc.3,1 6 (III,nr.18,blz.40)(WM:blz.1082)

Op de vrije weekdagen in de tijd door het jaar kan men het Misformulier nemen van een 
zondag ‘door het jaar’ of van de betreffende dag door de week (AM:blz.544 572;WM: 
blz.210 230)ofwel de gebeden naar keuze (AM:blz.573 595) of een andere votiefmis.
Hieronder is gekozen voor het Misformulier voor de eenheid van de christenen A.

openingstekst: Joh.10,14-15
Zo spreekt de Heer: Ik ben de goede Herder. Ik ken mijn schapen en de mijnen 
kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor 
mijn schapen.
 ➤ AM:blz.1211 (WM:blz.565)

inleiding:
Deze week bidden wij voor de eenheid der Christenen. Er zijn voor de verdeeld-
heid onder de christenen veel oorzaken aan te wijzen. Maar de diepste reden is 
de zonde, want die beschadigt de verbondenheid van mensen het meest. Laten 
wij deze Eucharistie beginnen met vergeving voor de zonde te vragen en de ge-
nade van een heiliger leven.

gebed:
Almachtige eeuwige God, die verdeeld zijn brengt Gij weer samen, die samen 
zijn, bewaart Gij in uw vrede. Zie genadig naar de kudde van uw Zoon: verenig 
allen, die door één Doopsel zijn geheiligd, in oprecht geloof, en verbind hen door 
één band van liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…
 ➤ AM:blz.1211 (WM:blz.565)

ofwel:
Heer, Gij houdt van alle mensen. Ootmoedig vragen wij U: laat de genade van de 
heilige Geest overvloedig over ons neerkomen en help ons te beantwoorden aan 
onze christelijke roeping: voor de mensen te getuigen van het Evangelie en met 
vertrouwen te streven naar de eenheid van alle gelovigen door de band van de 
vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…
 ➤ AM:blz.1211 (WM:blz.565)

bezinning:
De eerste lezing bevat één van de bekendste verhalen uit de bijbel: David en 
Goliath.
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David is “nog maar een jongen” staat er. Goliath is een reus van een man, een 
geharde vechtersbaas en zwaar bewapend. David verslaat hem schijnbaar dank 
zij zijn handigheid met slinger en steen. Maar dat is niet wat hij zelf zegt. Hij ant-
woordt de Filistijn met de woorden: “Ik kom op u af met de Naam van de levende 
God. Hij zal u aan mij overleveren.” David vertrouwt niet zozeer op zijn wapens 
als wel op God. 
In het Oude Testament wordt vaak gesproken over de strijd tegen vijanden. En 
soms is het moeilijk om te zien hoe wij dat moeten vertalen naar ons gelovig 
leven. Het kan helpen als wij denken aan de vijand van onze ziel. Die lijkt zo 
machtig. Hoe kunnen wij hem het beste weerstaan? Zoals bij David: door gods-
vertrouwen. Wie bouwt op God bouwt op de Almachtige.  Het ‘Te Deum’ is een 
oud gebed om Gods grootheid te prijzen. De laatste zin er van vat het goed sa-
men: “..op U, Heer, heb ik gehoopt, niet beschaamd zal ik staan in eeuwigheid.”

voorbede:
Laten wij nu met vertrouwen bidden tot de almachtige God:
-  voor alle Christenen: dat zij door gebed en onderlinge liefde meer naar elkaar 

toegroeien;
-  voor de jeugd: dat zij God leert kennen met zijn liefde en almacht. En dat zij op 

Hem gaat vertrouwen;
-  voor hen die veel moeilijkheden in hun leven ontmoeten: dat zij bij God de 

kracht vinden om daar goed mee om te gaan;
-  voor onze overledenen: dat zij mogen rusten in Gods vrede.
God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het gebed van uw volk 
en geef ons wat wij U vertrouwvol vragen. Door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.1212 (WM:blz.566)
communietekst:   AM:blz.1213 (WM:blz.566)
gebed na de communie: AM:blz.1213 (WM:blz.566)

DONDERDAG 23 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET 
JAAR  GROEN
eerste lezing:  1Sam.18,6 9;19,1 7(III,nr.19,blz.42)(WM:blz.1084) 
tussenzang:  ps.56,2 3.9 13 (III,blz.43)(WM:blz.1084) 
evangelie:  Mc.3,7 12 (III,nr.20,blz.44)(WM:blz.1085)

Op de vrije weekdagen in de tijd door het jaar kan men het Misformulier nemen van 
een zondag ‘door het jaar’ of van de betreffende dag door de week (AM: blz.544 572; 
WM: blz.210 230) ofwel de gebeden naar keuze (AM:blz.573 595) of een andere votief-
mis.
Hieronder is gekozen voor het Misformulier van de tweede zondag door het jaar.
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openingstekst: ps.65,4 
Heel de aarde, Heer, moet U prijzen en aanbidden; uw Naam moet zij bezingen, 
Allerhoogste.
 ➤ AM:blz.441 (WM:blz.165) 

inleiding:
David heeft Goliath verslagen, het onmogelijke tot stand gebracht. En daarom 
bejubelen de mensen hem. Dit wekt zondige gevoelens op bij koning Saul: hij 
wordt jaloers op de roem en bejubeling die David ten deel vallen. De jaloezie 
verteert hem inwendig zo dat hij zint op de dood van David. En dan zien we 
Jonathan: symbool van ware vriendschap en liefde. Hij weet zijn vader Saul tot 
andere gedachten te brengen: de liefde zegeviert uiteindelijk. Ook wij kunnen 
ons door een van deze tegengestelde emoties laten leiden: we kunnen verteerd 
worden door jaloezie jegens onze medemens of uitgaan in oprechte vriendschap 
en liefde naar de ander. Laten we God om vergeving vragen aan het begin van 
deze viering voor al de keren dat we ons hebben laten leiden door jaloezie in 
plaats van vriendschap en liefde in het contact met onze naaste.

gebed:
Almachtige, eeuwige God, hemel en aarde worden door U geleid; verhoor welwil-
lend het gebed van uw volk en geef ons uw vrede in deze tijd. Door onze Heer, 
Jezus Christus, uw Zoon…
 ➤ AM:blz.441 (WM:blz.165)

bezinning:
Jezus zoekt rust, een moment van bezinning en gebed, gesprek met de Vader. 
Mensen komen in groten getale achter Hem aan, Hij is de grote genezer. Ze beju-
belen Hem, zoals de mensen David ook bejubelden na zijn overwinning op Goli-
ath. Maar Jezus zoekt deze roem niet, het wekt alleen maar de jaloezie van de Fa-
rizeeën en Schriftgeleerden op. Zijn boodschap is een andere, Hij is niet de grote 
wonderdoener, maar is gekomen om het Rijk Gods te verkondigen en ons door 
het offer van zijn leven voorgoed te bevrijden van zonde en dood. Hij wijst ook 
uitdrukkelijk de lofzang van de onreine geesten af: door hun lofprijzing, doordat 
ze bekend maken wie Hij is, verhinderen ze zijn opdracht. Zijn uur is nog niet 
gekomen, ze mogen Hem nog niet verkondigen als de Zoon van God. Eerst moet 
Hij de vernedering van lijden en kruisdood ondergaan voordat dit geopenbaard 
mag worden. Alleen enkele van zijn leerlingen mogen dit nu al weten. De onreine 
geesten zouden Gods plan voor de redding van de mensheid door de kruisdood 
van zijn Zoon alleen maar verhinderen door voortijdig bekend te maken wie Hij 
is. Ook hier speelt weer jaloezie een rol: jaloezie van de kwade geesten, van het 
kwaad, jegens Gods Zoon, vanwege de eer die Hem ten beurt zal vallen, van-



50

wege Gods heilsplan wat hun ondergang zal bewerken. Zo zien we hoe een groot 
kwaad jaloezie is: zelfs op dit niveau speelt het een rol. Veel beter is het Jezus’ 
voorbeeld van liefde te volgen: zozeer had Hij ons, zijn vrienden lief dat Hij zijn 
leven voor ons heeft gegeven. Jonathan is een prachtig voorbeeld van oprechte 
vriendschap en liefde, ook al kende Hij Jezus niet, toch volgde hij Hem al na. Laten 
wij in Jezus’ voetsporen treden en ons gedragen als Jonathan.

voorbede:
Leggen we onze gebeden voor aan God onze barmhartige Vader:
-  dat de Kerk geen wereldse roem en aanzien zoekt, maar in alle eenvoud dui-

delijk Christus’ boodschap van liefde, de verkondiging van de komst van het 
Rijk Gods uitdraagt tot het uiteinde van de wereld;

-  dat de leiders in deze wereld zich niet laten leiden door jaloezie ten opzichte 
van elkaar, maar inzien dat het veel beter is samen te werken aan een nieuwe 
wereld van vrede;

-  dat wij als gelovigen naar het voorbeeld van Jonathan oprecht vrienden voor 
elkaar mogen zijn, bereid ons leven voor elkaar te geven;

-  dat de zieken in onze gemeenschap liefdevolle medemensen mogen ontmoe-
ten, die zich als vrienden voor hen betonen;

-  dat de zielen van onze overleden gelovigen bij God de Vader mogen rusten in 
de eeuwige vrede. 

Heer God, leid ons op uw weg van vriendschap en liefde en behoed ons voor de 
zonde van de jaloezie. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.442 (WM:blz.165)
communietekst:   AM:blz.443 (WM:blz.166)
gebed na de communie: AM:blz.443 (WM:blz.166)

VRIJDAG 24 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. 
GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN 
KERKLERAAR  WIT
eerste lezing:  1 Sam.24,3-21 (III,nr.21,blz.45)(WM:blz.1087)
tussenzang:  ps.57,2-4.6.11 (III,blz.47)(WM:blz.1088)
evangelie:  Mc.3,13-19 (III,nr.22,blz.48)(WM:blz.1088)

openingstekst: Ez.34,11 en 23-24
Zo spreekt de Heer: Ik zal mijn schapen bezoeken en hun een herder geven om 
hen te weiden; Ik de Heer, zal hun God zijn.
 ➤ AM:blz.1071 (WM:blz.518)

inleiding:
Vandaag gedenken we de heilige bisschop Franciscus van Sales (1567-1622). Hij 
was van adellijke komaf, maar volgde de roeping van God tot het priesterschap. 
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We horen vandaag dat Jezus tot zich riep, die Hijzelf wilde. Zo viel zijn keuze ook 
op Franciscus. Hij had hem bestemd om zijn apostel te worden in het gebied van 
Genève, dat zich tot de reformatie had gekeerd. IJverig werkte Franciscus om de 
gelovigen terug te winnen voor de katholieke Kerk. In 1602 werd hij tot bisschop 
van Genève benoemd. Hij heeft veel theologische en devote werken geschreven, 
daarom is hij ook de patroon van schrijvers en journalisten. Ook zette hij zich in 
voor de armen, zowel de materiële als geestelijke armen. Daar waar wij te weinig 
inzet hebben gehad voor onze arme medemens, willen we deze viering beginnen 
met het belijden van onze schuld.

gebed:
God, Gij hebt gewild dat de heilige Franciscus van Sales voor het geestelijk heil 
van de mensen alles voor allen is geworden. Geef dat wij, naar zijn voorbeeld, in 
het dienen van elkaar altijd de zachtmoedigheid tonen die het kenmerk is van uw 
liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.771 (WM:blz.242)

bezinning:
Vandaag in de eerste lezing opnieuw een voorbeeld van oprechte deugd. Was 
het gisteren de jaloezie van Saul tegenover de oprechte vriendschap en liefde 
van Jonathan, vandaag is het de onrechtvaardigheid en machtswellust van Saul 
tegenover het respect en vergevingsgezindheid van David. Saul wordt beide ke-
ren in een negatief daglicht gesteld, daarom wordt hem uiteindelijk de konings-
macht  ontnomen. Hij beseft dat ook als hij zegt: “Nu weet ik dat jij koning wordt.” 
David laat zien dat hij zich niet vergrijpt aan degene die tot koning gezalfd is, die 
boven hem staat, ook al heeft hij het op zijn leven gemunt. Hij gaat niet mee in 
het oude spreekwoord “van boosheid komt boosheid”. Hij gaat uit van Jezus’ leer: 
“Als men u slaat op de linkerwang, keer dan ook de rechter toe.” Als je de kracht 
van de liefde inzet tegen het kwaad, overwint uiteindelijk de liefde. Dat zagen we 
gisteren bij Jonathan, dat zien we nu bij David. Doordat hij zich liefdevol betoont 
aan Saul, zijn vijand, komt deze juist tot inkeer en tot berouw. Mogen wij deze 
voorbeelden van een juiste levenshouding navolgen.

voorbede:
Laten we bidden tot God onze almachtige Vader:
-  voor de Kerk: dat zij steeds liefdevol mag zijn en vergevingsgezind, en niet 

veroordelend;
-  voor de congregatie der Salesianen: dat zij het erfgoed van de heilige Francis-

cus van Sales, zijn liefde voor de armen in de Kerk mogen verspreiden; 
-  voor onszelf: dat wij niet leven vanuit oog om oog, tand om tand, maar een 

vergevende hand reiken aan de ander en hem met liefde overladen;
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-  voor onze dierbare overledenen: dat zij in God een vergevingsgezinde en 
barmhartige rechter mogen vinden. 

Goede God, wil onze gebeden verhoren op voorspraak van de heilige Franciscus 
van Sales, door Jezus Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.772 (WM:blz.243)
communietekst:   AM:blz.1071 (WM:blz.519)
gebed na de communie: AM:blz.772 (WM:blz.243)

ZATERDAG 25 JANUARI 2020 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET 
JAAR. FEEST VAN DE BEKERING VAN DE H.APOSTEL PAULUS   WIT
eerste lezing:  Hand.22,3 16 (IV,nr.3,blz.16)(WM:blz.1645) 
of :  Hand.9,1 22 (IV,nr.4,blz.18)(WM:blz.1005) 
tussenzang:  ps.117 (IV,blz.23)(WM:blz.1646) 
evangelie:  Mc.16,15 18 (IV,nr.5,blz.21)(WM:blz.1646) 

N.B. Laatste dag van de jaarlijkse internationale gebedsweek voor de eenheid der 
christenen.

openingstekst: 2Tim.1,12;4,8
Ik weet Wie ik mijn vertrouwen heb geschonken, en ik ben ervan overtuigd dat de 
rechtvaardige Rechter bij machte is wat mij is toevertrouwd ongerept te bewaren 
tot aan de jongste dag.
 ➤ AM:blz.773 (WM:blz.244)

inleiding:
Vandaag vieren wij de bekering van de heilige apostel Paulus. Zijn bekering laat 
zien dat louter ijver voor God niet voldoende is. Het gaat vooreerst om een per-
soonlijke relatie met Jezus. En dan is het soms blijkbaar nodig dat men letterlijk 
van zijn stokpaardje gegooid wordt. Paulus is dankbaar voor zijn verlossing en 
dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij is uit gegaan over heel de toenma-
lig bekende wereld en hij heeft het Evangelie verkondigd aan heel de schepping. 
Spreken wij nu vol vertrouwen de schuldbelijdenis uit als teken van onze eigen 
dagelijkse ommekeer.

eer aan God in den hoge

gebed:
God, Gij hebt de hele wereld onderricht door de prediking van de heilige apostel 
Paulus. Wij vragen U, nu wij vandaag zijn bekering vieren: help ons door zijn voor-
beeld op onze weg naar U en laat ons voor de wereld getuigen van uw waarheid. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.773 (WM:blz.244)
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bezinning:
Paulus is dankbaar voor zijn opvoeding in de Joodse godsdienst en terecht. Hij 
is geschoold in de ijver voor God en dat is niet gering. Christen zijn echter mag 
meer betekenen. Onze gedachten zijn nu eenmaal niet altijd Gods gedachten. 
Jezus komt de ijverige apostel Paulus te hulp. Hij bevrijdt hem van zijn stokpaard-
jes en toont hem de juiste en ware weg om God te dienen.
Opvallend is daarbij dat Jezus zich de Vervolgde weet in de geteisterde christe-
nen. Hij is immers het Hoofd en wij mogen zijn ledematen zijn. De voortzetting 
van de menswording binnen de geloofsgemeenschap wordt dan ook heel dui-
delijk in het bekeringswerk ten bate van de apostel Paulus. Ananias wordt het 
uitverkoren werktuig en ledemaat om Paulus binnen te voeren in de genade van 
Christus. En wie de genade mag ervaren van de Godsontmoeting in Christus zal 
vol dankbaarheid de fakkel overnemen. En onder de apostelen heeft niemand 
zo succesvol gewerkt als de apostel Paulus. Bovendien kwam zijn kennis van het 
Oude Testament de geloofsgemeenschap ten goede. Zijn brieven vormen de ba-
sis van onze christelijke geloofsleer. Mogen ook wij ijverig zijn maar dan in de 
Geest van Jezus Christus tot eer van God de Vader.   

voorbede:
Op voorspraak van de apostel Paulus willen wij nu onze gebeden uitspreken:
-  dat de Kerk ook in onze dagen vol vreugde en ijver het Evangelie mag uitdra-

gen;
- dat de theologen biddende geleerden mogen zijn;
- dat velen de stilte durven opzoeken om in Jezus’ gezelschap te verkeren;
-  dat de zieken naar lichaam of geest zich gesterkt mogen weten door onze ge-

beden en aandacht;
-  dat al onze dierbare overledenen mogen komen tot het zien van God.
Barmhartige Vader, met deze gebeden komen wij tot U. Wil ons verhoren en bij-
staan. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 

gebed over de gaven: AM:blz.772 (WM:blz.244)
communietekst:   AM:blz.773 (WM:blz.245)
gebed na de communie: AM:blz.774 (WM:blz.245)
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ZONDAG 26 JANUARI 2020. DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR   
GROEN
eerste lezing:  Jes.8,23b 9,3(A,nr.116,blz.235)(ZM:blz.586) 
tussenzang:  ps.27,1.4.13 14(A,blz.236)(ZM:blz.586) 
tweede lezing:  1Kor.1,10 13.17(A,nr.117,blz.237)(ZM:blz.587) 
evangelie:  Mt.4,12 23 of 12 17(A,nr.118,blz.238)(ZM:blz.587) 

openingstekst: ps.96,7-8
Brengt God hulde, al zijn Engelen: Sion heeft het met vreugde vernomen en Ju-
da’s dochters jubelen luid. 
 ➤ AM:blz.443 (ZM:blz.175) 

inleiding:
De internationale gebedsweek voor de eenheid ligt weer achter ons, niet echter 
het streven naar eenheid. De lezingen van deze zondag geven ons een recept 
aan om die eenheid te bewerken. Jezus toont ons in zijn doen en laten Gods 
liefdevolle aandacht voor kleine en vergeten mensen en volkeren. Zo zijn de eer-
ste apostelen kleine vissers en in de eerste lezing verzekert ons Jesaja dat er 
uitkomst is voor het vergeten volk van Zebulon en Naftali. God werpt het juk af. 
In Christus hebben wij allen bevrijding en verlossing nodig. Wie dat gaat ervaren 
kan met de apostel de eenheid bewerken. Het gaat immers niet om de mening 
of macht van wie dan ook; het gaat uiteindelijk louter om de kracht van Christus’ 
kruisdood. Spreken wij nu vol vertrouwen onze schuldbelijdenis uit. 

eer aan God in den hoge

gebed:
Almachtige eeuwige God, laat uw liefde ons leiden bij al onze daden: geef dat wij 
in de Naam van uw welbeminde Zoon niet ophouden het goede te doen. Door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.444 (ZM:blz.175)

ofwel:
God, Gij zijt de toekomst van uw volk. Gij brengt het blijdschap en vreugde. ‘Licht 
in de duisternis’, zo is uw Naam. Roep ons weg uit alles wat niet naar U toe leidt. 
Bekeer ons uit onze verdeeldheid en breng uw verstrooide kinderen weer sa-
men. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.444

bezinning:
Vandaag spreekt de eerste lezing over mensen die niet meer meetellen. Het gaat 
over het volk dat woont in het grensgebied van Zebulon en Naftali.  Het was een 
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beproefd volk. Sinds de verovering van dit gebied en de deportatie van het gros 
van het volk woonden hier alleen nog de allerarmsten. En omdat eeuwenlang 
handelswegen dit gebied doorkruisten was het overgebleven arme volk een men-
gelmoes van volksgroepen geworden. Voor de elite in Jeruzalem telde dit gebied 
dan ook nog amper mee. Niet veel meer dan een kolonie. En uitgerekend hier 
begint Jezus zijn optreden. Maar moest de Messias niet in Jeruzalem zijn? Werd Hij 
niet geboren te Bethlehem als nazaat van de grote koning David?
Het begin van de eerste lezing wordt ook elk jaar gelezen in de nachtmis van 
Kerstmis. In Jezus is een Licht opgegaan over dat volk. Maar wie heeft  daar kennis 
van genomen? Wie van ons vraagt zich een maand na kerst nog af: wie is dat Kind 
in de kribbe? Wat heeft Hij met mijn leven te maken? De groten der aarde zien 
misschien in navolging van Herodes in die Jezus louter een vijand. Wist u, dat er 
nog nooit zo veel christenen vervolgd zijn dan in onze tijd?
Een Licht is dus opgegaan over het geteisterde volk van Zebulon en Naftali. Maar 
wat is nu dat Licht? Jezus zegt daarover het volgende. Hij begint namelijk zijn open-
baar optreden met de woorden : “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Wat betekent dat? De eersten die aanvoelden dat er iets geweldigs op komst was, 
waren de wijzen uit het oosten. En uiteindelijk namen zij genoegen met een baby 
liggend in een kribbe. Zij waren zo onder de indruk, dat zij zich bekeerden. Zij 
gingen via een andere weg terug naar hun land. Zij verlangden niet terug naar het 
hof van Herodes. Zij keerden niet terug naar het centrum van de macht. Blijkbaar 
hadden zij in het kerstkind iets  ontdekt, dat de machtigen van deze wereld niet 
konden schenken, al wist ook de staatsman Herodes het heel goed te verwoor-
den.
Vandaag wordt ons in de roeping van de leerlingen het recept aangereikt om de-
zelfde ervaring met het kerstkind te hebben de Driekoningen. Jezus roept zijn 
leerlingen. Dit wil niet zeggen, dat er na het evangelie van vandaag ineens een 
groep van vijf personen is en dus meer mankracht en macht in de zin van: een 
partij begint zijn invloed uit te breiden . 
Zij krijgen van Jezus de volgende opdracht: “Volg Mij.” En wat betekent dat be-
schrijft Matheus verderop. De leerlingen worden getuige van Jezus als leraar en 
als genezer van kleine en zieke mensen.
Paulus geeft in de tweede lezing aan waarin een leven met Jezus vruchtbaar wordt: 
het gaat om de kracht van Jezus’ kruisdood. Een kruisdood die Gods liefde zicht-
baar maakt. Ontdek in het kerstkind en de gekruisigde Gods liefde.  Een kruis-
dood als gevolg van onze verdeeldheid. Een kruisdood omdat wij onderhevig zijn 
aan zonde en gebrokenheid. Een liefdevolle kruisdood om de ziekte bij uitstek, 
de zonde, te genezen. En wie dat inziet kan zijn christelijk leven beginnen met de 
volgende woorden: ik wil er zijn voor iedereen, voor de kleinen en zwakken ook 
als mij dat als sterke en rijke mens iets gaat kosten. Want ik put kracht vanuit de 
overtuiging: het mocht mijn Heer Jezus Christus alles kosten.
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Voorbede:
Op deze zondag willen wij vol vertrouwen onze gebeden voor God en elkaar uit-
spreken:
-  om eenheid onder alle christenen: dat de kracht van Jezus’ liefdesoffer dit mag 

bewerken, omdat wij ons openen voor zijn kracht;
-  om zegen voor alle regeringsleiders: dat zij met de hulp van God in hun stre-

ven naar een stabiele economie de noden van de kleinen niet vergeten;
-  voor de zieken, de mensen in nood, de werkelozen en arbeidsongeschikten: 

dat zij een volwaardige plaats binnen onze samenleving mogen hebben;
-  voor onszelf: dat God ons mag helpen om stil te worden voor het geheim van 

de menswording van God in Jezus;
-  bidden wij in stilte voor alles wat ons persoonlijk bezighoudt, verontrust of 

juist dankbaar stemt (stilte). 
Goede God, met deze gebeden komen wij tot U. Wil ons verhoren en bijstaan. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.443 (ZM:blz.175)
communietekst:   AM:blz.443 (ZM:blz.175)
gebed na de communie: AM:blz.443 (ZM:blz.175)

gezangen en liederen: GR.blz.264; Laus Deo blz.A-1315/B-1317/C-1319

MAANDAG 27 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. 
VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANGELA MERICI, MAAGD  WIT
eerste lezing:  2 Sam.5,1 7.10 (III,nr.25,blz.52)(WM:blz.1092) 
tussenzang:  ps.89,20 22.25 26 (III,blz.53)(WM:blz.1093) 
evangelie:  Mc.3,22 30 (III,nr.26,blz.54)(WM:blz.1094)

openingstekst: Mc.10,14
Zo spreekt de Heer: Laat de kinderen bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want 
aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk van God.
 ➤ AM:blz.1106 (WM:blz.542)

inleiding:
De heilige van vandaag heeft blijkbaar haar leven lang gezocht naar een levens-
ritme dat haar dichter bij Jezus zou brengen. Om die reden werd zij op jonge leef-
tijd als religieuze lid van de derde orde van de heilige Franciscus. Zij legde zich toe 
op de christelijke vorming van meisjes met het oog op caritatief werk. Uiteindelijk 
riep Jezus haar op om zelf een orde te stichten voor de christelijke opvoeding van 
meisjes: de orde van sint Ursula (Ursulinen). In zoverre wij te weinig zorg hebben 
om ons leven aan Jezus te binden willen wij onze schuld belijden.  
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gebed:
Heer, wij bidden U: moge de heilige maagd Angela ons onophoudelijk in uw 
goedheid aanbevelen. Laat ons haar voorbeeld van liefde en wijsheid navolgen, 
zodat wij uw leer altijd ter harte nemen en daarvan getuigen in ons gedrag. Door 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.775 (WM:blz.246)

bezinning:
Vandaag horen wij dat David in Hebron tot koning gezalfd wordt. Het volk wilde 
immers een koning. En ondanks de waarschuwende woorden door Samuel uit-
gesproken zetten zij hun plan door. De eerste koning verliest Gods welbehagen 
en komt ten val. Nu zalft het volk David tot zijn opvolger, hoewel deze niet Sauls 
zoon was. Zij brengen daarbij twee argumenten naar voren. Het eerste mogen 
wij louter menselijk en opportunistisch noemen: “Toen Saul nog leefde was hij 
degene, die de troepen van Israël aanvoerde.”
Het tweede argument reikt dieper. David is ook Gods uitverkorene, geroepen 
om het volk Israël te weiden.” David zal meer dan eens deze roeping met voeten 
treden en zijn opvolgers zullen hem daarin volgen.
Het is om die reden dat God een wettige afstammeling van David belooft in wie 
werkelijk Gods bedoeling met zijn volk zichtbaar wordt. Hij zal de toetssteen zijn 
en de steen des aanstoots voor allen die de liefde en waarheid van God niet kun-
nen of willen verdragen.
Die werkelijkheid ontmoeten wij in het evangelie. David werd een bron van ver-
deeldheid toen hij zich niet langer voegde in Gods heilsplan. Indien echter in 
Jezus de Gezalfde bij uitstek is gekomen, betekent zijn binden van de sterke een 
bevrijding voor hen die zich aan zijn koningschap durven overleveren. Dat wij 
dan ook open staan voor de Geest van God. Hij zal ons de ogen openen om te 
kunnen onderscheiden waar het op aan komt.          

voorbede:
Wij willen nu vol vertrouwen onze gebeden, noden en zorgen voor God en elkaar 
uitspreken:
-  voor alle gelovigen; dat wij met Gods hulp de geesten leren onderscheiden;
-  voor onze regering: dat zij met Gods hulp het welzijn van allen bevordert;
-  voor alle burgers: dat zij met Gods hulp naast hun rechten ook hun plichten 

vol ijver mogen aanvaarden;
-  voor allen die geestesziek zijn: dat Christus hen mag genezen of sterken;
-  voor allen die gestorven zijn: dat de Geest die Jezus deed verrijzen onze over-

ledenen laat opstaan op de laatste dag.



58

Goede God, met deze gebeden komen wij tot U maar ook met alle zorgen en 
noden die verborgen bleven. Wil ons verhoren en bijstaan. Dat vragen wij door 
Christus onze Heer. Amen.   

gebed over de gaven: AM:blz.1106 (WM:blz.543)
communietekst:   AM:blz 1106 (WM:blz.543)
gebed na de communie: AM:blz.1107 (WM:blz.543)

DINSDAG 28 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. 
GEDACHTENIS VAN DE H.THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN 
KERKLERAAR  WIT
eerste lezing:  2 Sam. 6,12b 15.17 19 (III,nr.27,blz.55)(WM:blz.1095) 
tussenzang:  ps.24,7 10 (III,blz.56)(WM:blz.1096) 
evangelie:  Mc.3,31 35 (III,nr.28,blz.57)(WM:blz.1096)

openingstekst: ps.16,5-6
De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn lot: Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Een 
kostbaar aandeel is mij toegevallen: mijn erfdeel is een kostbaar bezit.
 ➤ AM:blz.1101 (WM:blz.539)

inleiding:
Thomas van Aquino werd rond 1225 geboren. Hij behoorde tot een voorname 
familie. Deze stuurden hem naar de Monte Casino opdat hij een gedegen opvoe-
ding zou genieten. Zijn keuze voor de nieuwe orde van Dominicus viel aanvanke-
lijk niet in goede aarde. Zijn familieleden zagen het als beneden zijn waardigheid. 
Thomas zette door. Hij werd lid van de orde, studeerde vervolgens in Parijs en 
Keulen onder leiding van een andere grootse heilige theoloog: Albertus Magnus. 
Zijn verdiensten voor de filosofie en theologie verrijken ons tot op de dag van 
vandaag. Bovenal echter wilde hij een leerling van Jezus zijn. Maakt dat zijn werk 
niet het meest waardevol. Stellen wij ons nu vol vertrouwen in Gods Tegenwoor-
digheid. 

gebed:
God, Gij hebt de heilige Thomas van Aquino door zijn streven naar heiligheid 
en zijn toeleg op de gewijde wetenschap tot een stralend licht gemaakt voor uw 
Kerk. Wij vragen U: schenk ons inzicht in wat hij ons heeft geleerd en laat ons zijn 
daden navolgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.776 (WM:blz.247)

bezinning:
In de eerste lezing horen wij vandaag, dat David de ark van God naar Jeruzalem 
laat overbrengen. De ark van God bevatte de twee stenen tafelen met daarop de 
Tien Geboden. De ark was met het Joodse volk meegetrokken door de woestijn. 
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Door middel van deze ark woonde God bij zijn volk. Nu komt deze ark Jeruzalem 
binnen, de uitverkoren stad. Salomo, de zoon van David zal ter ere van de Heer 
een tempel bouwen, waarin de ark van het verbond het allerheiligste zal uitma-
ken.
Maria wordt wel de ark van het nieuwe verbond genoemd. Zij heeft Jezus, Gods 
aanwezigheid bij uitstek negen maanden in haar schoot gedragen. Zij is echter, 
zoals de kerkvaders het uitdrukken niet allereerst Jezus’ moeder naar het vlees 
maar juist zijn moeder naar de Geest. En dat is het wat Jezus vandaag uitspreekt 
in de volgende woorden: “…mijn moeder is zij die de wil van God volbrengt.” En in 
die zin kunnen wij allemaal broeders en zusters, familie van Jezus zijn.  

voorbede:
Laten wij nu vol vertrouwen onze voorbeden uitspreken:
-  dat de geloofsgemeenschap de ark mag zijn van Gods aanwezigheid in deze 

wereld;
-  dat onze kerkgebouwen bovenal plekken mogen zijn van stilte en gebed, op-

dat Gods aanwezigheid tastbaar wordt;
-  dat de vluchtelingen een echt thuis mogen krijgen, hier bij ons of opnieuw in 

hun eigen vaderland;
-  dat de zieken, de eenzame mensen en allen die zich verlaten voelen zich bij 

ons geborgen mogen weten;
-  dat alle dierbare overledenen thuis mogen komen in het huis van de eeuwige 

Vader.
Barmhartige Vader, met deze gebeden komen wij tot U. Wil ons verhoren en ze-
genen. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.  Amen. 

gebed over de gaven: AM:blz.1102 (WM:blz.539)
communietekst:   AM:blz.1102 (WM:blz.539)
gebed na de communie: AM:blz.1102 (WM:blz.539)

WOENSDAG 29 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET 
JAAR  GROEN
eerste lezing:  2 Sam. 7,4 17 (III,nr.29,blz.58)(WM:blz.1098) 
tussenzang:  ps.89,4 5.27 30 (III,blz.59)(WM:blz.1098) 
evangelie:  Mc.4,1 20 (III,nr.30,blz.60)(WM:blz.1099)

Op de vrije weekdagen in de tijd door het jaar kan men het Misformulier nemen van 
een zondag ‘door het jaar’ of van de betreffende dag door de week (AM: blz.544 572; 
WM: blz.210 230) ofwel de gebeden naar keuze (AM:blz.573 595) of een andere votief-
mis.
Hieronder is gekozen voor het Misformulier van de derde zondag door het jaar.
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openingstekst: ps.96,7-8
Brengt God hulde, al zijn Engelen: Sion heeft het met vreugde vernomen en Ju-
da’s dochters jubelen luid. 
 ➤ AM:blz.443 (WM:blz.166) 

inleiding:
Eucharistie vieren betekent dankzeggen. Wij mogen naderen tot de heilige Tafel 
van de Heer. Hij (Jezus) voedt ons en brengt ons thuis bij God de Vader. Hij vormt 
ons om tot levende stenen opdat wij gevoegd kunnen worden in de bouw van 
de geestelijke tempel. Wij zijn door ons Doopsel een koninklijk priesterlijk volk 
geworden, nazaten van Hem (Jezus Christus) die naar het vlees geboren werd 
uit het geslacht van koning David. Om waardig Eucharistie te vieren willen wij nu 
onze schuld belijden. 

gebed:
Almachtige eeuwige God, laat uw liefde ons leiden bij al onze daden: geef dat wij 
in de Naam van uw welbeminde Zoon niet ophouden het goede te doen. Door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.444 (WM:blz.166)

bezinning:
De eerste lezing van vandaag wordt vaak geciteerd in onze liturgie. De profeet 
Natan kondigt namelijk aan dat God de Heer voor David een huis zal oprichten. 
Wat betekent dit allemaal? David wilde voor God een huis bouwen, de tempel. En 
uiteindelijk zal zijn zoon Salomo die wens van David omzetten in de daad. God 
echter woont niet in een stenen huis. Dat wil zeggen, wij kunnen Hem niet aan 
ons binden. 
Veel belangrijker is het feit, dat de Heer zich zelf op goddelijke wijze aan ons wil 
binden en wel uit liefde. Uit het geslacht van David zal uiteindelijk de Gezalfde 
bij uitstek geboren worden. Hij zal een huis bouwen ter ere van Gods Naam. 
Het zal echter geen huis van steen zijn. Jezus zal over de tempel zeggen: “Geen 
steen zal op de ander blijven.” Tegelijkertijd echter zegt Hij over zichzelf: ”Breekt 
deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem herbouwen.”  Jezus sprak, aldus de 
evangelist, over de tempel van zijn lichaam. In feite vinden wij in Jezus het huis 
van God. Hij doet ons thuis komen bij God de Heer. En wie in Jezus bij God thuis 
komt, zal Gods Woord leren verstaan en vrucht dragen: “..dertig-, zestig- en hon-
derdvoudig.”   

voorbede:
Vol vertrouwen leggen wij nu onze zorgen en noden voor aan de Heer:
-  voor de verkondigers van het Evangelie: dat hun werk veel vrucht mag dragen;
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-  voor het volk van Israël: dat de Heer hen mag zegenen en brengen tot het volle 
inzicht dat in Jezus, Davids nazaat gevonden wordt;

-  voor alle gelovigen: dat wij met Gods hulp Jezus mogen leren kennen in het 
lezen van het Evangelie;

-  voor alle mensen in nood: dat God hen mag bijstaan en zegenen;
-  voor allen die gestorven zijn: dat zij mogen rusten in vrede.
Goede Vader, met deze gebeden komen wij tot U. Wil ons verhoren en bijstaan. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 

gebed over de gaven: AM:blz.443 (WM:blz.167)
communietekst:   AM:blz.443 (WM:blz.167)
gebed na de communie: AM:blz.443 (WM:blz.167)

DONDERDAG  30 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET 
JAAR  GROEN
eerste lezing:  2 Sam.7,18 19.24 29(III,nr.31,blz.63)(WM:blz.1101) 
tussenzang:  ps.132,1 5.11 14 (III,blz.64)(WM:blz.1102) 
evangelie:  Mc.4,21 25 (III,nr.32,blz.65)(WM:blz.1102) 

Op de vrije weekdagen in de tijd door het jaar kan men het Misformulier nemen van 
een zondag ‘door het jaar’ of van de betreffende dag door de week (AM: blz.544 572; 
WM: blz.210 230) ofwel de gebeden naar keuze (AM:blz.573 595) of een andere votief-
mis.
Hieronder is gekozen voor het Misformulier van de derde zondag door het jaar.

openingstekst: ps.96,7-8
Brengt God hulde, al zijn Engelen: Sion heeft het met vreugde vernomen en Ju-
da’s dochters jubelen luid. 
 ➤ AM:blz.443 (WM:blz.166) 

inleiding:
In de Eucharistie vieren wij Gods Liefde. Een liefde die vlees en bloed werd in 
zijn Zoon Jezus. Hij is de bron van onze liefde: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed 
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” Jezus wil het levende water zijn dat opborrelt in 
het diepste van ons hart. Wij zijn echter vrije mensen en daarom smeken wij de 
Heer in het openingsgebed: “…laat uw liefde ons leiden bij al onze daden.” Dan 
zullen wij inderdaad niet ophouden het goede te doen. 

gebed:
Almachtige eeuwige God, laat uw liefde ons leiden bij al onze daden: geef dat wij 
in de Naam van uw welbeminde Zoon niet ophouden het goede te doen. Door 
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon…

➤ AM:blz.444 (WM:blz.166)
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bezinning:
David spreekt in de eerste lezing een dankgebed uit. Dit gebed is de vrucht van 
Gods genadegaven. Het huis van David en zijn koninklijke macht zullen altijd 
standhouden. In dit gebed stelt David de volgende vraag aangaande deze be-
lofte: “Is dit voor een mens wel weggelegd?” En inderdaad, menselijk gesproken 
loopt het met het huis van David niet zo goed af. Was David al niet volledig trouw, 
vanaf Salomo is er steeds vaker sprake van ontrouw dan van trouw aan Gods 
belofte.
In de tijd vlak voor Jezus’ geboorte is het huis van David voor de ogen van men-
sen onzichtbaar geworden. Maar God is trouw, Hij doet zijn belofte gestand. En 
daarom verzekert de engel Gabriel aan Maria: “God de Heer zal Hem (de nazaat 
van David) de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid ko-
ning zijn….en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Deze vreugdevolle boodschap is als een lamp. En Jezus nodigt ons uit om die 
lamp niet onder de korenmaat of de rustbank te zetten. Deze belofte is zo sterk, 
dat ondanks dat zij menselijk gezien verborgen lijkt, zij tenslotte tot het volle licht 
zal komen. Gods belofte is nu eenmaal mateloos. Laten wij deze mateloze liefde 
van God tot de onze maken.    

voorbede:
Aan het begin van de offerande willen wij nu onze gebeden, noden en zorgen 
mee opdragen tot op het altaar:
-  dat de Kerk overal in de wereld Eucharistie mag vieren, dankzeggen aan Gods 

goedheid en trouw;
-  dat de machthebbers van onze wereld mogen beseffen dat zij een geweldige 

verantwoordelijkheid mogen dragen;
-  dat alle gelovige mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Christus 

Gods bijstand mogen ervaren;
-  dat zij die ziek zijn naar lichaam of geest Gods genezende kracht mogen ont-

vangen;
-  dat allen die gestorven zijn tot het volle menszijn mogen komen in het aan-

schouwen van de levende Heer.
Goede Vader, dit zijn onze gebeden. Wij leggen ze voor U neer. Wil ons verhoren 
en bijstaan. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.

gebed over de gaven: AM:blz.443 (WM:blz.167)
communietekst:   AM:blz.443 (WM:blz.167)
gebed na de communie: AM:blz.443 (WM:blz.167)
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VRIJDAG 31 JANUARI 2020 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. 
GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES (DON) BOSCO  WIT
eerste lezing:  2 Sam.11,1 4a.5 10.13 17 (III,nr.33,blz.66)(WM:blz.1104) 
tussenzang:  ps.51,3 7.10 11 (III,blz.68)(WM:blz.1105) 
evangelie:  Mc.4,26 34 (III,nr.34,blz.69)(WM:blz.1105) 

openingstekst:
Zo spreekt de Heer: Laat de kinderen bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want 
aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk van God.

ofwel:
Zo spreekt de Heer: Wie mijn voorschriften onderhoudt en aan anderen leert, zal 
groot geacht worden in het Rijk der hemelen.
 ➤ AM:blz.1106 (WM:blz.542)

inleiding:
Don Bosco kreeg het niet voor niets. Alleen al zijn opgang naar het priesterschap 
was alles behalve eenvoudig. Niet vanwege zijn intellectuele capaciteiten maar 
letterlijk vanwege de armoede. Don Bosco heeft dan ook van het begin af aan 
de handen uit de mouwen leren steken. En dat kwam hem goed van pas toen hij 
zich als priester geroepen voelde om zich te ontfermen over de talloze dakloze 
jongens van Turijn. 
Vol vertrouwen op Gods voorzienigheid zette hij zijn plannen om in de werkelijk-
heid. Voor God is immers niets onmogelijk. In Don Bosco werd opnieuw Gods 
liefde tastbaar voor de kleinste en zwakste mensen van de samenleving. In zo-
verre wij te weinig oog hebben voor de noden van anderen willen wij onze schuld 
belijden.  

gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Don Bosco geroepen om voor de opgroeiende 
jeugd een vader en leermeester te zijn. Wij bidden U: ontsteek ook in ons het 
vuur van de liefde om ons in te zetten voor het heil van de mensen en U alleen te 
dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
 ➤ AM:blz.777 (WM:blz.248)

bezinning:
Mochten wij de afgelopen dagen getuigen zijn van Gods grootse belofte aan Da-
vids huis; vandaag zien wij opnieuw de menselijke zwakheid, juist ook binnen 
het huis van David. Sterker nog: het gebeuren beschrijft de grote trouw van de 
Hethiet Uria in tegenstelling tot de vreselijke ontrouw van David, de eerste ko-
ning van het huis van David, waaraan God nu juist zijn belofte verbonden heeft. 
God blijft echter trouw ondanks onze ontrouw. Niet voor niets is de naam van 
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de vrouw van Uria in de geslachtslijst van Jezus opgenomen. Tegenover onze 
ontrouw blijft Gods liefde en trouw bestaan.
Het is een geheim waarin Gods geduld met ons mensen een hoofdrol speelt. En 
daarom lijkt het Koninkrijk van God zo vaak op een mosterdzaadje. Men moet 
goed kijken om doorheen onze menselijke zwakheid Gods liefde en trouw te ont-
dekken. Don Bosco wist hoe hij moest kijken en daarom gaf hij ondanks alle 
tegenwerking, ook vanuit de Kerk zijn plan niet op. Als God het wil zal het stand-
houden.    

voorbede:
Op voorspraak van Don Bosco willen wij onze gebeden uitspreken:
-  dat de Kerk het Evangelie laat branden als een verwarmende en verlichtende 

lamp;
-  dat alle kinderen veilig mogen uitgroeien naar volwassenheid;
-  dat de gezinnen haarden mogen zijn van liefde en geborgenheid;
-  dat de zieken zich gesteund mogen weten door onze gebeden en aandacht;
-  dat velen kleur en inhoud weten te geven aan de genade van het Doopsel;
-  dat onze dierbare overledenen bij God thuis mogen komen.
Goede God,met deze gebeden komen wij tot U maar ook met de verlangens die 
verborgen bleven. Wil ons verhoren en bijstaan. Dat vragen wij U door Christus 
onze Heer. Amen.  

gebed over de gaven: AM:blz.1106 (WM:blz.543)
communietekst:   AM:blz.1106 (WM:blz.543)
gebed na de communie: AM:blz.1107 (WM:blz.543)


