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Boven woorden, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder mensen.
Boven vreugde, boven zorgen,
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.
In die mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.
In het brood dat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld
wordt zijn leven doorverteld
wordt Gods naam weer uitgesproken.
In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder mensen.
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Openingslied: Welkom
Dit huis is een huis waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen.
Waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen;
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen.
Waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Begroeting
Gebed om vergeving
v.:

God, u bent het die ons gemaakt heeft met hart en ziel,
U roept ons tot een leven van liefde,
van geven en nemen.
Wees mild voor ons,
als wij ontrouw worden aan onszelf.
Als wij ontrouw worden aan allen die bij ons horen.

a.:

Vergeef ons dat wij onverschillig doen
tegenover alles wat Uw goede geest bedreigt,
in onze relaties, op ons werk, hier in dit huis vol mensen.
Geef ons terug dat vuur van het begin
en doe ons opengaan voor dromen,
die Gij hebt neergelegd in ons hart.
Maak ons tot uw mensen, blijf trouw
en geef Uw zegen aan ons samenzijn.
Amen.
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Lied om ontferming (Brazilië)
O Heer, ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
O Heer, ontferm U over ons.
v.:

a:

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
moge Hij onze zonden vergeven
en ons opnieuw op de weg zetten naar zijn Koninkrijk.
Amen.

Lofzang: Ere zij God (Peru)
Ere zij God, ere zij God
In de hoogste hemel
God zij de glorie voor immer
Halleluia, Amen.

Gebed bij de opening van de schriften
Eerste lezing

Deuteronomium 9, 30-37

Mozes sprak tot het volk en zei: “Vrees de Heer uw God door al zijn
voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg.
Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn en
talrijk worden in het land van melk en honing dat de Heer de God van uw
vaderen u heeft beloofd. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen!
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met
al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart
prenten”.
Woord van de Heer – Wij danken God.
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Lied: Moses’ song
In our souls we feel Your strength.
Believe Your love will always last.
Have faith one day we’ll find salvation.
Our slavery will once be past.
Your defense is our redemption.
Our hopeful hearts are led by You.
Your mighty waters save our souls.
You make our faithful dreams come true.
Ashira l’Adonai*
You are Lord, our Father God.
We will worship we will sing.
Praise the wisdom, holy power
And the glory that you bring.
* (vert.: Ik zing voor de Heer)

Tweede lezing

Hebr. 7, 23-28

Christus' priesterschap is onvergankelijk, omdat Hij in eeuwigheid blijft
Broeders en zusters. In het eerste verbond moesten meerderen priester
worden omdat de dood hen belet in functie te blijven; maar Jezus'
priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid blijft.
Daarom is Hij ook in staat hen voor altijd te redden die door zijn tussenkomst
God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: een die heilig is, schuldeloos,
onbesmet, afgescheiden van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen.
Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters elke dag opnieuw eerst voor zijn
eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk,
want dit heeft Hij eens voor al gedaan toen Hij zichzelf ten offer bracht.
De wet stelt als hogepriester mensen aan, met zwakheid behept;
maar de eed die uitgesproken is ná de wetgeving wijst de Zoon aan,
die volmaakt is in eeuwigheid.
Woord van de Heer – Wij danken God.
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Alleluia: Abo tin palabra
Alleluja, Alleluja
Abo tin palabra pa bi d’eterno
Cerka ken mi por bai anto
Vert.: Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Tot wie kan ik anders gaan?

Evangelie

Marcus 12, 28b-34

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor:
“Wat is het allereerste gebod?”
Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël ! De Heer onze God is de enige
heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel,
geheel uw verstand en geheel uw kracht.
Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Er is geen ander gebod voornamer dan die twee”.
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd:
Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem;
en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand
en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers”.
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem: “Gij staat niet ver af
van het Koninkrijk Gods”.
En niemand durfde Hem nog een vraag stellen.
Woord van de Heer – Wij danken God.

Acclamatie na het Evangelie: Demos gracias
Demos gracias al Señor, demos gracias.
Vert.: Laten wij de Heer danken

Overweging
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Lied: You are the new day
I will love You more than me and more than yesterday
If you can but prove to me: You are the new day.
Send the sun in time for dawn,
Let the birds all hail the morning.
Love of life will urge me say: You are the new day
When I lay me down at night knowing we must pay
Thoughts occur that this night might stay yesterday
Thoughts that we as humans small could slow worlds and end it all
Lie around me where they fall before the new day.
One more day when time is running out for everyone
Like a breath I knew would come I reach for the new day.
Hope is my philosophy, just needs days in which to be.
Love of life means hope for me.
Born on a new day.
You are the new day

Belijden van ons geloof
Ik geloof in het leven,
mij gegeven als kans
om mens te worden.
Ik geloof in de Vader van dit leven
die zin is en grond van mijn bestaan,
hoop en uitzicht,
door alles heen.
Ik geloof in Jezus,
mensgeworden God van liefde,
de “mens voor anderen'”,
gekruisigd op lijden en dood,
maar levend voorgoed,
de Mens,
om nooit te vergeten,
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de Christus.
eten en drinken
voor mensen van alle tijden.
Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
perspectief en toekomst biedt;
die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt
de liefde waar te maken.
Zo geloof ik in Vader, Zoon en Geest.
Amen.

Voorbede
Na elke intentie wordt gezongen:
Dat er troost en licht zal zijn en Jij ons optilt uit de pijn.
Daarom vragen wij.

Communiegebed
v.:

Van U, God, is de aarde en wij die er op wonen,
wij zijn Uw kinderen, allemaal anders, allemaal uniek,
Mensen die hunkeren naar warmte,
naar aandacht en liefde, naar genegenheid,
naar iemand die er wil zijn, naar méér dan een naaste.

a.:

Zo hebt U ons geschapen,
samen, méér dan alleen.
Wij danken U, dat U zich laat zien,
daar waar mensen er zijn voor elkaar.
Ook hier dus, op dit uur.

V.

In en door Jezus werd hoorbaar en voelbaar,
werd duidelijk zichtbaar, waar het om gaat in het leven,
waartoe wij er zijn.
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Oud en wijs geworden, koos Hij richting, maakte Hij vrienden
en ging op weg, het onbekende tegemoet.
Hij koos partij voor de zwakken en kleinen, voor mensen die niet
meetelden.
a.:

Overal waar Hij kwam hielp Hij mensen op de been,
dovemans oren gingen open en blinden gaf Hij nieuw zicht;
kreupelen en lammen kregen weer been om te staan
en kwade geesten kregen bij Hem geen schijn van kans,
zo doordrongen was Hij van Uw warme liefde.

v.:

En toen de kring groter werd,
men overal door Hem de goede God ging vermoeden,
toen werden ze bang, de mannen van aanzien,
bang voor Zijn liefde, bang voor Zijn goedheid.

a.:

En omdat Hij van geen wijken wist, wees men naar het kruis.
Dat zou Zijn kracht breken, dat moest Uw Zoon tot zwijgen brengen.

v.:

Met de dood voor ogen vierde Hij de bevrijding,
ergens in een bovenzaal, met brood en wijn op tafel.
Daar, te midden van zijn mensen, maakte Hij zich onvergetelijk,
tot op de dag van vandaag.

a.:

Want Zijn geest leeft, is niet tot zwijgen te brengen.
De dood aan het kruis heeft niet gewonnen en Zijn vrede groeit,
waar mensen er zijn voor elkaar en Brood in Zijn naam delen.

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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede – vredewens
Vredeslied: La paz de la tierra (traditional, Guatemala)
La paz de la tierra esté con tigo, la paz de los cielos también.
La paz de los ríos esté con tigo, la paz de los mares también.
La paz profunda cayendo sobre ti.
La paz profunda creciendo en ti.
The peace of the earth be with you, the peace of the heavens too.
The peace of the rivers be with you, the peace of the oceans too.
Deep peace falling over you.
Gods peace growing in you.

Communielied: Een licht in jou geborgen
Een vonk uit stenen geslagen wordt vuur in kille nacht.
Een ster die aan de hemel straalt toont ons Uw stille kracht.
Het licht dat breekt door de wolken, verspreidt een warme gloed.
Uw Geest verlicht de volkeren, geeft mensen nieuwe moed.
(refrein:)
Zoals de nacht vlucht voor de morgen, zo gaat de angst op de loop,
Ontwaakt een licht in jou geborgen: de bron van onze hoop.
De twinkel in Jouw ogen geeft kracht in onze nood.
Het licht dat ons het leven geeft is sterker dan de dood. (refrein)

Slotgebed
Mededelingen
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Zegenbede en Zending
Slotlied: Een zegen
Dat je mond het juiste woord mag vinden
en je handen vol zijn van zachtmoedigheid.
En twee oren als luisterende kinderen,
en je hart vol van genegenheid.
Dat je oog goed en kwaad kan onderscheiden
en je voeten bereid de weg te gaan.
Dat de Heer je thuisbrengt aan zijn zijde,
in vertrouwen met Hem op te staan.

-♫-
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De opbrengst van de collecte
die bij de uitgang wordt gehouden
is bestemd voor de werken van oecumene
in onze Amersfoortse kerken.

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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