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Openingslied: Zomaar een dak boven wat hoofden
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden, hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten, nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Begroeting
Gebed om vergeving
v. God van erbarmen,
trek ons terug als wij van u wegvluchten;
trek ons tot U als wij weerstand bieden;
richt ons weer op als wij gevallen zijn;
ondersteun ons als wij weer zijn opgestaan;
leid ons, terwijl wij verder gaan.
a. Vergeet ons niet, ofschoon wij u vergeten,
in ons doen en laten naar onszelf en naar anderen.
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Verlaat ons niet,
hoewel wij U verlaten, in verwijtende woorden naar elkaar.
Wend Uw blik niet van ons af,
zoals wij wel -als het ons uitkomtonze ogen sluiten voor wie een beroep op ons doet.
v.: Zie niet naar onze zwakheid,
maar alleen naar uw oneindige goedheid;
vergeef ons genadig wat wij hebben misdaan
schenk ons berouw over wat voorbij is
en maak ons behoedzaam,
zodat wij opnieuw, in Uw licht, verder gaan.
God, wees met ons,
ontferm U over ons,

Kyrie
Heer, ontferm U;
Christus, ontferm U;
Heer, ontferm U.
v. God van erbarmen,
sla met ons een nieuwe weg in.
Laat Uw Geest bezit nemen van ons hart,
opdat wij ons openstellen voor elkaar.
a. Amen.

Lofzang: Prijs de Heer, mijn ziel (uit Taizé)
Prijs de Heer, mijn ziel. en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Gebed bij de opening van de schriften
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Lezing

2 Koningen. 4, 42-44

In die dagen kwam er iemand uit Baál-Salisa.
In zijn tas bracht hij voor de man Gods als eerstelingen
twintig gerstebroden en wat vers koren mee.
Elisa zei: „Geef dit te eten aan de mannen."
Zijn dienaar antwoordde: „Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?"
Maar hij herhaalde:
„Geef het de mannen te eten.
Want zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden."
Nu zette hij het de mannen voor.
Zij aten en hielden nog over zoals de Heer gezegd had.
Woord van de Heer – Wij danken God.

Tussenzang: Wij bidden u om vrede en vragen u om brood
Wij bidden U om vrede en vragen U om brood,
dat mensen redt van honger en onmacht tot-ter-dood.
Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht,
dat mensen ogen opent en op elkander richt.
Wij bidden U om zegen en vragen om het woord,
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.
Wij bidden U om adem en vragen om uw geest,
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.

Tekst: Gastvrijheid

(Uit: Er zijn geen woorden voor)

Hoeveel mensen kloppen jaarlijks bij ons aan de deur?
Vrienden, die wij enthousiast ontvangen en meteen een kop koffie aanbieden
en aan wie we vragen: kan ik iets voor je doen?
Onbekenden, die een beroep op ons willen doen, maar koel worden ontvangen
of aan de deur worden afgedaan met 'niets nodig' voor we nog vragen,
waarom hij of zij gebeld heeft.
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Een vriend klopt nooit tevergeefs, hij is immers 'een van ons', maar de ander,
die we niet kennen, komt ongelegen, valt ons lastig, is onze mindere en is dus
niet welkom.
Zouden die mensen er dan werkelijk niet bij horen,
staan ze alleen of zijn ze toch ook 'een van ons'?
Gastvrijheid is niet alleen een kwestie van je huis openstellen.
Niet wat we weggeven is belangrijk,
maar dat we onszelf geven met alles wat we hebben en zijn.

Aankondiging van het Evangelie
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

Evangelie

Johannes 6, 1-15

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij
Tiberias.
Een grote menigte volgde Hem omdat zij tekenen zagen die Hij aan de zieken
deed.
Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer.
Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem
toekwam vroeg Hij aan Filippus:
„Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?"
- Dit zei Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging
doen. –
Filippus antwoordde Hem: „Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen
dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig."
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:
„Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen,
maar wat betekent dat voor zo'n aantal?"
Jezus echter zei: „Laat de mensen gaan zitten." Er was daar namelijk veel gras.
Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.
Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten,
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alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.
Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen:
„Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan."
Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met
brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren.
Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze:
„Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen."
Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen,
trok hij zich weer in het gebergte terug,
geheel alleen.
Woord van de Heer – Wij danken God.

Acclamatie na het Evangelie
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.

Overweging
Lied: Herschep ons hart
Herschep ons hart, heradem ons verstand.
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot Uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg u niet.

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in de God van liefde die ons vraagt
om alle afgoden uit ons midden op te ruimen,
die gemeenschap wil met ons.
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Wij geloven in de God der schepping die ons tot partners roept
bij het vormgeven van een toekomst
van gerechtigheid, vrede en vreugde.
Wij geloven in de God die niet veraf is,
die het leven van de wereld deelt,
die de hoop van mensen tot de zijne maakt
en 's werelds pijnen voelt.
Wij geloven in de God die zich verenigt
met wie arm is en onderdrukt,
met wie snakt naar echt geloof,
en smeekt om medestanders.
Wij geloven in de God die kwetsbaar is
en pijn lijdt om zijn volk,
maar wiens verbond met hen
voor eeuwig onbreekbaar blijft en sterk.
Amen.

Voorbede
Na elke intentie klinkt (gezongen):
Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U. (uit Taizé)

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer…
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Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede – vredewens
Vredeslied: Maak mij een werktuig van Uw vrede
Maak mij een werktuig van uw vrede,
waar haat is, dat ik liefde ben,
Vernedering, dat ik daar zal vergeven,
waar tweedracht, dat ik eenheid breng.
Waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,
waar twijfel, dat vertrouwen komt,
Waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng,
waar het duister, daar zij het helder licht.
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten.
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven.
Want in het geven is het ontvangen,
In sterven staat het leven op.

Lichtceremonie en gebed
Antifoon:
Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig
in uw naam Ik zal er zijn.

Mededelingen
Zegenbede en Zending
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Slotlied: Verbonden en zegenend gaan
Nu wacht een wereld vol vragen,
luister met aandacht en kijk met je hart
Liefde alleen vindt een antwoord
dat kan verzachten wat kil is en hard.
(refrein:)
Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen
dat wij verbonden en zegenend gaan.
Sta op en leef onbevangen.
God maakt je vrij en Hij geeft je zijn kracht.
Mensen bezield en bewogen
worden een teken, een licht in de nacht. (refrein)
Ga dan met woorden van vrede,
Reik ze grootmoedig aan wie je ontmoet.
Laat ze verbinden, niet breken.
Dat ze tot troost zijn, die hoop wekt en moed. (refrein)
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Uw bijdrage aan de collecte
is bestemd voor
het Straatpastoraat Amersfoort.
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl
en www.sintansfridus.nl
Volg ons op twitter: @SintAnsfridus of op
www.facebook.com/SintAnsfriduskerk
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