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Gods verrassende aanwezigheid
Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn
loon zal hem zeker niet ontgaan
M a r c us 9 , 4 1
♫ Openingslied: Het lied van Gods aanwezigheid
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij,
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
V:
Begroeting.
Goede morgen u allemaal.
Van harte welkom in deze gebeds/communieviering.
Het thema van deze viering is:
Gods verrassende aanwezigheid
Wij beginnen deze viering met het kruisteken.
In de naam van de Vader enz. …….
Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade van
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest zij
altijd bij ons.
Amen
Bidden we nu het Gebed om vergeving.
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V:
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden en
bekeren wij ons tot God om deze woord- en gebedsdienst
goed te kunnen vieren.
A:
Ik belijd voor de almachtige God
En voor u allen
Dat ik gezondigd heb
In woord en gedachte, In doen en laten
Door mijn schuld, door mijn schuld
Door mijn grote schuld
Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd,
Alle heiligen en u broeders en zusters
Voor mij te bidden tot de Heer, onze God
V:
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
Onze zonden vergeven
En ons geleiden tot het eeuwige leven.
A:
Amen
V:
Bidden wij nu samen het openingsgebed
Al.: Goede God, Gij kent geen aanzie
van persoon en Gij sluit niemand van
uw liefde uit. Blijf ons voor ogen houden
dat echte liefde altijd rechtvaardigheid
veronderstelt. Geef dat wij ons niet
beter wanen dan de anderen, en het
goede erkennen dat buiten ons geschiedt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
De eerste lezing is uit het boek Numeri 11, 25-29
Niemand kan beslag leggen op de Geest van God.
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In die dagen, daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot
Mozes, en legde een deel van de geest die op Mozes rustte,
op de zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte,
profeteerden zij, maar later hebben zij het niet meer
gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de
geest - zij stonden op de lijst, al waren zij niet naar de tent
gegaan -, en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging
het ijlings aan Mozes vertellen,
en zei: “Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het
kamp.” Jozua, de zoon van Nun, die reeds als jongeman in
dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes:
“Mijn heer, dat moet u hun verbieden.”
Mozes zei hem: “Waarom komt u voor mij op?” Ik zou willen
dat heel het volk van de Heer profeteerde, en dat de Heer
zijn geest op hen legde.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps. 19, 8.10.12-13.14
L.:
De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
A.: Rechtmatig zijn al zijn bevelen.
L.:

A.:

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen.
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L.:

A.:
L.:

A.:

Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.
Maar wie beseft al zijn feilen?
Vergeef mij ook wat ik niet weet.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen.
Bescherm uw knechten tegen hoogmoed,
geef die geen macht over mij.
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn,
door geen gemeenheid bevlekt.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen.

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Jakobus 5, 1-6
Wee u, rijken!
Broeders en zusters, gij die rijk zijt: weent en jammert om
de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast, uw goud en
zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een
vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij
hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben
gemaaid roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn
doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest
voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige
gevonnist en vermoord; 0hij heeft geen verweer tegen u.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫ Tussenlied: Heeft Hij ons bidden opgevangen
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Heeft Hij ons bidden opgevangen
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensen kind’-ren,
die bang en toegank’-lijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhind’ren,
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.
Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.
Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde zoon –
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
Dat wij elkaar de vrede geven
Dat Gij voor ons hebt aangericht
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus 9, 38-43.45.47-48
Wie niet tegen ons is, is voor ons.
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In die tijd zei Johannes tot Jezus: “Meester, we hebben
iemand die ons niet volgt in uw naam duivels zien
uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.” Maar Jezus zei:
“Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet
in mijn naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
Wie niet tegen ons is, is voor ons.
Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van
Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet
ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen die
geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor
hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed
en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te
geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven
binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de
hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor u
kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van
twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter
voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan, dan in het
bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar
hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.” Zo
spreekt de Heer. - Wij danken God
V:

Overweging

Tijdens de muziek kunt u de lezingen en overweging
overdenken.
V:
Wij bidden geloofsbelijdenis
Mag ik u vragen hierbij – als het mogelijk is - te gaan staan.
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V:
Ik geloof
Dat God ons en onze wereld geschapen heeft
Om zo zichtbaar te maken wie Hij is
Een God van goedheid, Een goede Vader voor ons allen
A:
Ik geloof
Dat Gods Zoon een der onzen is geworden
Om met ons van deze aarde
Een wereld van goedheid en vrede te maken
V:
Ik geloof
Dat Gods beloften waar zijn geworden In Jezus Christus
Die de beste van ons mensen werd
Omdat Hij trouw was tot de dood toe
A:
Ik geloof, Dat Gods Geest ons gegeven wordt
Om ons steeds opnieuw te richten op het goede
Op de weg die Jezus ging
P:
Ik geloof, dat vandaag groeien kan
Een gemeenschap van mensen
Die in zijn geest het goede willen
A:
Ik geloof
Dat deze aarde zal opbloeien
Tot een wereld waar medemenselijkheid
En verdraagzaamheid samen gaan
V:
Ik geloof
Dat wij de nieuwe wereld zullen bereiken
Omdat God zal voltooien, Wat Hij in Jezus begon
A: Amen
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Voorbede
Laten we bidden tot de goede God, de Vader in de hemel,
die ons de ogen en oren opent voor zijn verrassende
aanwezigheid in ons leven en in de wereld om ons
heen. Bidden wij vol vertrouwen.
Voor de herders van de Kerk:
dat zij zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid,
sterk maken voor de kwetsbaren en kleinen in het geloof.
Laat ons bidden.
Voor onze wereld:
om vrede en harmonie tussen volkeren en
bevolkingsgroepen; dat de vrede die Jezus heeft bewerkt
met zijn dood en verrijzenis zichtbaar wordt in de vrede
tussen volken. Laat ons bidden.
Voor onze samenleving:
om vrede en harmonie tussen bevolkingsgroepen;
om een liefdevol oog en een open oor voor hen die niet
kunnen meekomen in onze maatschappij.
Laat ons bidden.
Voor onze parochie en onze geloofsgemeenschap:
dat we openstaan voor Gods verrassende aanwezigheid
in ons en om ons heen. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
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God, deze gebeden en dat wat leeft in de diepte van ons
hart, we leggen het voor U neer. Wilt U het horen,
wilt U het verhoren. Schenk ons uw Geest die ons kracht
geeft voor een leven in vertrouwen op U. Dat bidden we
U, door Christus, onze Heer. Amen.
♫ Tafellied: U kennen, uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons “t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervult van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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V: 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.
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.
V:

Wij bidden nu het 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
A:
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.
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L:
Toch weten we waar het op aan komt
Standhouden, uithouden, waken
En vol verwachting uitzien naar de komst van Hem,
Die onze droom vervult
Die brengen zal wat wij zo pijnlijk missen
A:
Daarop gespitst zijn, daarop wachten,
Daarna verlangen met heel ons hart
En zo onszelf verdragen, accepteren
Geloven dar er EEN is die van ons houdt
Ook als wij er niet veel van maken.
L:
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
A:
Dit brood, Uw gaven 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.
L:
Wij danken U voor het levensbrood,
Ontvangen uit uw Vaderhand.
Wil in Jezus naam bij ons blijven,
En onze God zijn tot in eeuwigheid.
Onze Vader
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V:
Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks
brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
♫Vredeswens
V: Hij die gesproken heeft,
en die onze dienaar werd,
de minste van allen:
Hij is onze vrede geworden.
Moge zijn vrede nu met ons zijn,
opdat wij horen en doen Gods woord,
opdat wij elkaar zoeken en dienen,
opdat wij leven.
Wensen wij elkaar de vrede toe.
Communie:
V: Het is de Heer,
die ons telkens weer uitnodigt aan zijn tafel.
Laten wij dan eten van het Brood, dat Hij ons aanbiedt
en moge de Heer zelf onze vrede en ons leven zijn.
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V:

Zie het Lam Gods, dat wegneemt
de zonden van de wereld:
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
♫Communielied: Dankt, dankt nu allen God
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen;
die grote dingen doet
hier en in alle landen.
Die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moeder schoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die, uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
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Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Slotgebed
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,
maar dat Gij
hen verheft die hun heil van U alleen
verwachten. Door Christus onze Heer. Amen.
Mededelingen
Wegzending en zegen
♫Slotlied: Gabriella’s song
Vertaling: Nu is dit mijn leven
Ik heb nog maar een korte tijd hier op aarde
En mijn verlangen heeft me hier gebracht
Alles wat ik gemist heb en alles wat ik verkreeg
En toch is dit de weg die ik verkoos
Mijn vertrouwen was niet in woorden te vatten
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Dat heeft een klein beetje laten zien
Van de hemel die ik nooit gevonden had
Ik wil voelen dat ik leef
Alle dagen die ik nog heb
Ik wil leven zoals ik graag wil
Ik wil voelen dat ik leef
Wetend dat ik goed genoeg was
Ik ben nooit kwijtgeraakt wie ik was
Ik heb het alleen laten slapen
Misschien heb ik nooit de kans gehad
Alleen maar de wil om in leven te blijven
Alles wat ik wil is gelukkig zijn
Echt zijn wie ik ben
Om sterk en vrij te zijn
Om de dag in de nacht te zien opstijgen
Ik ben hier en het leven is alleen van mij
En de hemel die ik vermoedde dat daar was
Ik zal hem ergens ontdekken
Ik wil voelen dat ik mijn leven echt geleefd heb
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