Woord- en Communieviering
06 september 2020.

Begroeting.
Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen Allemaal.
Fijn dat jullie er weer zijn.
Welkom in deze Woord- en Communieviering op de 23e
zondag door het jaar.
Ook wil ik graag iedereen begroeten die op dit moment
met ons verbonden zijn via de Livestream van onze Maria
Magdalenaparochie en met ons mee bidden en vieren.
U wordt vriendelijk verzocht de liederen die vandaag
worden gezongen niet mee te zingen en uitsluitend te
luisteren. Door Angelo wordt nu het openingslied
“Kom tot de Vader” gezongen.
Ik wens u een mooie, gezegende, viering toe!

♫ Openingslied: “Kom tot de vader” (door Angelo)
Nog voordat je bestond, Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar, Totdat je komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, Gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
REFR:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn,
Is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Thema:
Het thema van de viering is: “De enige schuld”.
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Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’,
schrijft Paulus in de tweede lezing vandaag.
De liefde is niet zomaar een mooi gevoel.
Voor ons Christenen is ze een gebod, een plicht.
Als we beseffen hoezeer God ons bemint,
Dan zullen we ook beseffen hoezeer we verplicht zijn
deze liefde te beantwoorden.
V: Wij beginnen deze viering met het kruisteken.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.
Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade
van Jezus Christus en het licht en de vreugde van de
Heilige Geest zij altijd bij ons. Amen.
V: U mag gaan zitten.
V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven, bidden
we samen de schuldbelijdenis om de heilige Communie
waardig te kunnen ontvangen.
Bidden we nu de Schuldbekentenis:
V: Maken wij het nu stil voor God, keren wij in onszelf om
te bidden om vergeving en ontferming.
Reken ons de zonden van vroeger niet aan.
Help ons God onze Redder.
Allen: Heer ontferm u over ons.
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V: Ja, uw volk zijn wij, de kudde die u weidt.
Allen: Christus ontferm u over ons.
V: Wij zullen u voor altijd prijzen.
Van generatie op generatie Uw lof verkondigen.
Allen: Heer ontferm u over ons.
V: Wij danken U voor deze nieuwe levenskans.
Wij bidden U, geef ons kracht om niet meer te zondigen.
Allen: Amen.
Glorialied:
Dit is de dag
Dit is de dag 2X
Die de Heer ons geeft 2X
Wees daarom blij 2X
En zing verheug 2x
Dit is de dag, die de Heer ons geeft.
wees daarom blij, en zing verheug.
Dit is de dag 2x
Die de heer ons geeft.
(INSTRUMENTAAL)
Dit is de dag 2X Die de Heer ons geeft2X
wees daarom blij 2X En zing verheug.2x
Dit is de dag die de Heer ons geeft;
wees daarom blij,en zing verheug.
Dit is de dag 2x Die de heer ons geeft
Dit is de dag die de heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheug
Dit is de dag 2X Die de heer ons geeft.
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V: Bidden we samen het openingsgebed
Allen: Heer onze God,
de liefde voor de ander is het hart van Uw geboden.
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd. Wij bidden U:
woorden van waarheid en bemoediging in de mond.
Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud
of blind zijn voor onrecht,
maar meebouwen aan de gemeenschap
waarin uw naam geheiligd wordt door onze heer Jezus
Christus, uw Zoon en de Heilige Geest. Amen.
V: Laten we nu luisteren naar de eerste lezing.
L: De eerste lezing is uit het boek Ezechiel. (33, 7-9)
Zo spreekt de Heer: “Gij mensenkind,
als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël.
Hoort gij een woord uit mijn mond,
waarschuw hen dan namens Mij!
Als Ik tot de boosdoener zeg:
Jij, boosdoener, jij moet sterven!
en als gij dan uw mond niet opendoet
en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag,
dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld,
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen.
Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn
gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren,
en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld,
maar gij hebt uw leven gered.”
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Antwoordpsalm (Ps. 95, 1-2.6-7.8-9)
L: Luistert dan heden naar zijn stem:
weest niet halsstarrig.
Allen: Luistert dan heden naar zijn stem:
weest niet halsstarrig.
L: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.
Allen: Luistert dan heden naar zijn stem:
weest niet halsstarrig.
L Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de Herder en wij zijn kudde.
Allen: Luistert dan heden naar zijn stem:
weest niet halsstarrig.
L Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
waar uw vaderen Mij wilden tarten,
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
Allen: Luistert dan heden naar zijn stem:
weest niet halsstarrig.
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L: De2e lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel
Paulus aan de Christenen van Rome (13 Rom. 8-10)
Broeders en zusters,
zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de
geboden: Gij zult niet echtbreken, niet doden,
niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
Bemin uw naaste als uzelf.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
L: ♫ Tussenlied: ”De Kracht van uw Liefde” Door Angelo.
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
-RefreinHoud mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de
kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,
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zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefdeRefrein 2x
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de
kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de
kracht van Uw liefde.
-Slot 2xDan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de
kracht van Uw liefde.
V: Alleluja. God was het die in Christus de wereld met zich
verzoende en hij gaf ons de boodschap van de verzoening.
Alleluja.
V: Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs (Mt. 18.15-20)
Allen: “Lof zij U Christus”
V: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht.
Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee
personen bij, opdat alles beruste
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op de verklaring van twee of drie getuigen.
Als hij naar hen niet wil luisteren,
leg het dan voor aan de Kerk.
Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar
Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u eensgezind op
aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil –
zullen zij het verkrijgen van mijn Vader, die in de hemel is.
Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.”
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
ACCLAMATIE:
Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh
Vader, oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der
eeuwen. Amen
V: Overweging:
Geloofsbelijdenis:
V: Wij bidden elkaar de geloofsbelijdenis.
Mag ik u vragen – als het mogelijk is – hierbij
te gaan staan.
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V: Spreken wij samen ons geloof uit in onze God die geen
God van doden is maar van levenden,
die niemand loslaat, ook niet wie gestorven zijn,
Allen: Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.
V: Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.
Allen: Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.
V: Wij geloven in een gemeenschap
waarin iedereen zorg draagt voor de ander;
waarin een ieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.
Allen: Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de vader. Amen.
L: Bidden wij nu de Voorbeden:
L: Laten wij vol vertrouwen onze gebeden voor de noden
van kerk en wereld voor God neerleggen:
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L: Voor de kerk, dat zij niet ophoudt haar mond open te
doen, om al het goede dat er in mensen leeft te
stimuleren en om bij te snoeien wat dreigt te ontsporen.
Laat ons bidden:
Allen: Heer onze Heer wij bidden u verhoor ons.
L: Voor hen die leiding geven
en initiatief nemen in onze maatschappij:
dat zij de creativiteit van mensen
ten goede mogen aanwenden, opdat in onze wereld
de goede gaven van God zichtbaar worden.
Laat ons bidden:
Allen: Heer onze Heer wij bidden u verhoor ons.
L: Voor onze geloofsgemeenschap:
dat wij voor elkaar een voorbeeld mogen zijn
van oprecht geloof, vurige hoop en onuitblusbare liefde;
dat wij allen mogen openstaan voor opbouwende kritiek
en voor hartelijke raad en ondersteuning voor elkaar.
Laat ons bidden:
Allen: Heer onze Heer wij bidden u verhoor ons.
L: Voor onszelf:
dat wij werkelijk mogen geven om onze naaste
en met de heer zelf als richtsnoer
onze medemens opbouwen,
ook als ons dat moeilijk valt. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze Heer wij bidden u verhoor ons.
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Hier volgen de intenties:
L: Heer wij bidden U:
Help ons als wij de naastenliefde in praktijk proberen te
brengen. Leg ons woorden van bemoediging in de mond;
dat wij werkelijk Uw volk mogen zijn. Door Christus onze
Heer.
L: Amen.
V:

Intentieboek halen

♫ Intermezzolied/Tafellied:
V: Nu wordt gezongen het lied “Hoe groot zijt Gij“ door
Angelo.
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
REFR:2X
Dan zingt mijn ziel
Mijn redder God tot u
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!......(HERHALEN)
Sen'or mi dios, Mi lama ta alaba bo.
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Tur kreashon ta ekhalsa' bo awor.
E streanan, e luna i e solo,
Tur ta bo obra Grandi mi Sen'or
REFR:
Si mi ke alaba bo, o mi Dios,
Grandi bo ta, Grandi bo ta.
Si mi ke alaba bo, o mi Dios,
Grandi bo ta, Grandi bo ta.
OO mi tata,Te mi e loekoe lontoe.
Me sie da bigie wroko foe Joe hand.
A song a moeng,Deng star na fermanenti.
A maktie foe Joe wang wang e ori stand.
REFR:2X
Foe troe mi Gado, Joe wang wang de' tang.
Mie jepi man, Da bigie wang.......(HERHALEN)
V en L: Ciborie / H. Brood uit het tabernakel halen.
V: Nu volgt de inleiding op het communiegebed.
Aan het begin van dit samenzijn hebben wij
het woord van God in ons midden genomen en het
overwogen.
Het is een oeroud menselijk gebruik om de
verbondenheid, die door dit samenzijn is ontstaan,
tot uitdrukking te brengen in een maaltijd.
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Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit, na zijn Vader
gedankt te hebben, op zijn geheel eigen wijze
gedaan, toen Hij met zijn vrienden avondmaal hield.
Sinds die avond hebben mensen, om Hem te
gedenken, deze maaltijd gevierd, het Brood gedeeld
en wat overbleef als heilig bewaard.
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar, eten
van het Brood dat vanuit de eucharistieviering is
aangereikt, dan mogen wij ons één weten met onze
verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.
Communiegebed:
V: Wij bidden nu communiegebed
V: Goede God’
Uw brood is een teken: U bent God-met-ons.
U bent dichtbij in Jezus;
U hebt Hem gegeven
als steun op onze levensweg.
V: Geen heldentocht is ons leven
maar vallen en opstaan, dag voor dag,
gevangen in zorgen en verplichtingen,
uitgeleverd aan de wanen van het ogenblik
of slapend als we nodig zijn.
L: Toch weten we waar het op aan komt:
standhouden, uithouden, waken
en vol verwachting uitzien naar de komst van Hem,
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die onze droom vervult,
die brengen zal wat wij zo pijnlijk missen.
Allen: Daarop gespitst zijn, daarop wachten,
daarnaar verlangen met heel ons hart
en zo onszelf verdragen, accepteren;
Geloven dat er één is die van ons houdt,
ook als wij er niet veel van maken.
V: Eens zult Ge komen op de dag van Jezus:
uw volle openbaring wanneer alles wordt vervuld.
Geen tranen meer, geen leed, geen pijn;
weg alle zonden, zwakte en beperking;
maar gemeenschap met uw Zoon en onze Heer.
Allen: Dit brood - Uw gave - helpt ons wachten;
het is een voorproef van die heerlijkheid.
Het geeft troost en kracht om vol te houden
en schenkt ons steeds weer aan elkaar,
zodat wij samen verder kunnen.
: Wij danken U voor het levensbrood,
ontvangen uit Uw Vaderhand.
Wil in Jezus’ naam bij ons blijven,
en onze God zijn tot in eeuwigheid.
V: Bidden wij tot God onze vader
met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft:
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Onze Vader enz.
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid, Amen.
Vredeswens:
V: Nooit zullen wij vergeefs bij God aankloppen.
Hij schenkt ons wat wij nodig hebben,
meer nog dan wij zelf durven dromen.
Hij geeft ons ruimte om te leven,
Liefde voor elkaar en vrede op onze wegen.
Mogen we elkaar deze vrede toewensen,
de vrede van Christus die ons vergezelt.
Wensen wij elkaar de vrede van de Heer toe.
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V en L: (Schaaltje met de hosties tonen)
V: De Heer zegt:
Ik ben het Brood van leven; wie tot mij komt,
zal geen honger meer krijgen,
en wie in mij gelooft
zal nooit meer dorst krijgen.
Neemt van de gaven die de Heer u aanbiedt
en zijn vrede zij met u allen. Amen.
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt
de zonden van de wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond
worden.
V en L: Communie klaarzetten
V en L: Het H. Brood terugzetten in tabernakel.
Gebed na de communie:
V: Gij zijt de gastheer,
God, die ongevraagd ons toch genodigd hebt,
en eens te meer Uw liefde hebt betoond.
Laat ons nooit vergeten dat gij geen verkwikking
brengt aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid,
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maar dat Gij hen verheft die hun heil van u alleen
verwachten.
Door Christus onze heer. Amen.
V: Slotgebed :
Bidden we nu samen het slotgebed
Allen: Heer, Gij vervult ons hart met vreugde en
dankbaarheid nu wij Uw Zoon hebben herkend
bij het breken van het brood.
Wij vragen U: geef ons de geest van de ware onthechting,
zodat wij niemand iets schuldig blijven,
onze naaste beminnen en Uw geboden onderhouden.
Door Christus onze Heer.
V: Er zijn nog enkele mededelingen
L: Mededelingen
L: Na de wegzending en zegenbede wordt door Angelo
als slotlied gezongen “Welke vriend is onze Jezus”
V: Bijna aan het eind van deze Woord- en
Communieviering wil ik graag Angelo bedanken
voor zijn enthousiaste muzikale bijdrage.
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar
ons steeds opnieuw inspireert
om te werken aan de Vrede hier en ver weg.
Het thema van de viering luidde: “De enige schuld”.
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets
vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het
verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is,
volgens de evangelist Mattheus.
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Dat wij mogen vertrouwen dat wij ooit met Jezus
zullen verrijzen.
Ik wens u graag een mooie en gezegende week toe.
V: Wegzending
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede:
Zegenen wij elkaar
bij alles wat ons te doen staat, bij alles wat we beleven
mogen, bij alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar in dit leven dat wij delen,
zo kwetsbaar als het is. Die God en Goed is zegenen ons,
Hij beware ons voor onheil en geleide ons
tot eeuwig leven.
“In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.”
♫ Slotlied: Welke vriend is onze Jezus.
COUPLET:1
Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij ’t al niet
brengen
In ’t gebed tot onzen Heer.
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COUPLET:2
Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
KOOR: ( Welke vriend is Jezus 2x Welke vriend is onze
heer. (HERHALEN 3X
COUPLET:3
Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
KOOR: ( Welke vriend is Jezus 2x Welke vriend is onze
heer
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( HERHALEN 4X
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