JEZUS GAAT ALTIJD MET JE MEE
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4 september 2022

We verwelkomen onze
Eerste Communicanten
Herinner jij je nog
zondag 22 mei 2022?
Iedereen was feestelijk gekleed,
de zon scheen,
vaders, moeders,
ooms en tantes,
oma’s en opa’s waren erbij.
Ook ‘s-middags was het vast en zeker groot feest.
Het was de dag dat je voor het eerst te communie ging!
Voorafgaand aan die zondag waren jullie al enkele keren
bij elkaar geweest om te horen over Jezus’ woorden,
en om elkaar te vertellen van Jezus’ daden.
Daarom zijn jullie ook vandaag weer welkom:
om te horen over geloven in God
en proberen te leven als Jezus.
En om opnieuw te communie te gaan
omdat Jezus telkens weer even
heel dicht bij jou wil zijn.
Hij gaat altijd met jou mee.

Voorganger: Arie van de Wiel
Lector:
Catrien van der Pas
Zang:
Dameskoor Sint Henricus
en Koor Mixed Generations
Dirigent:
Marian Overmaat
Begeleiding: Claudine Bierens
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Openingslied: Alle wegen van de wereld
Alle wegen van de wereld leiden naar het leven toe.
En de mens kot do tot geven: nieuwe wegen. nieuwe moed.
Laat zingende mensen; zingen wij blij: God blijft ons dicht nabij.
Laat zingende mensen; zingen wij blij: Uw vreugd, O, Heer, zingt diep in mij.
Alle wegen van het leven leiden naar de hemel toe.
En de mens komt zo tot geven: nieuwe wegen, nieuwe moed.
Laat zingen de bloemen; zingen de wei: God blijft ons dicht nabij.
Laat zingen de bloemen; zingen de wei: Uw vreugd, O, Heer, zingt diep in mij.
Alle wegen van het leven vragen dat je hopen blijft:
op het feest dat God zal geven waar je eeuwig bij Hem blijft.
Laat zingen de bloemen; zingen de wei: God blijft ons dicht nabij.
Laat zingen de bloemen; zingen de wei: Uw vreugd, O, Heer, zingt diep in mij.

Begroeting
Gebed om vergeving
v.:
a.:
v.:
a.:
v.:
a.:

God, Vader van alle mensen,
U heeft de wereld en alles wat leeft zo mooi gemaakt.
Vergeef ons als we niet goed voor elkaar
en voor deze wereld zorgen.
God, Vader, wij mensen zijn verschillend,
van binnen en van buiten.
Vergeef ons als we geen respect voor elkaar hebben
en elkaar niet altijd waarderen.
God, Vader, wij vragen U,
ons te helpen om goed te zorgen voor al wat leeft.
We beseffen dat dit ons niet altijd lukt.
Daarom vragen wij om uw ontferming.
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Lied om ontferming
Neem mij aan zoals ik ben,
Zuiver uit wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
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 (uit Taizé)
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

Openingsgebed
Tekst: Ik wacht op je
Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door
Alles wat je doet is bij Mij bekend
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al
Ik heb je prachtig gemaakt
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde
Ik geef je wat je nodig hebt
Ik denk oneindig veel aan je
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Want je bent mijn kostbare bezit
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook.
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt.
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn?
Ik wacht op je…
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Aankondiging van het Evangelie
Halleluja…
Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en wij zullen tot Hem komen
Halleluja…

Evangelie

Lucas, 14, 25-33

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee;
Hij keerde zich om en zei tot hen: „Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader
en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen
leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst er voor gaan
zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te
voltooien? „Anders zou het hem kunnen overkomen, - als hij de fundering heeft
gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - dat allen die het zien hem gaan
bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het
einde te halen.
Of welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd
te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is een gezantschap en
vraagt om de vredesvoorwaarden. „Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit."
Woord van de Heer – Wij danken God.

Acclamatie: Verblijdt u
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Overweging
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat ik nooit alleen ben
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is.
Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar de aarde.
Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van zonden en schuld.
Ik geloof dat de Geest van Christus
in mij leeft en werkt.
Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben.
Ik geloof dat om mij heen is de grote gemeenschap
van de kerk, waartoe ook ik wil behoren.
Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen,dat er geen terugkeer meer mogelijk is.
Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,
dat God mij niet naar zich toe wil trekken.
Ik geloof dat God voor mij het leven wil,
en niet de dood,
de blijdschap en niet het verdriet.
Ik geloof dat Hij bij mij is,
vandaag en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Voorbede
Acclamatie: God van alle mensen, luister naar ons bidden.
Help onze wereld, blijf in ons midden.
Amen.

Lied: Heer, U bent mijn leven…
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
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Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Communiegebed
v.:

Vader, we danken U voor alle goede mensen
die wij ontmoeten in ons leven.
Hun helpende handen, hun woorden van hoop
laten ons zien dat U er bent.

a.:

Geen mooiere handen zijn er dan open handen,
die niet slaan of grijpen, maar die alles delen wat ze ontvangen.

v.:

Geen mooiere ogen dan stille ogen,
die niet kwaad kijken of veroordelen
maar stralen van vreugde omdat we vrienden van elkaar zijn.

a.:

Geen mooiere mensen dan medemensen,
die anderen niet buitensluiten of mishandelen,
maar liefde en warmte delen
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

v.:

Ja, we danken U voor uw Zoon Jezus,
Die ons zoveel liefde en hoop gaf,
in een eenvoudig gebaar van breken en delen.
Ook vandaag willen we delen en eten van zijn brood,
zodat we in zijn Geest kunnen werken aan Uw droom
van een betere wereld.
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a.:

Geen mooiere wereld dan Gods wereld,
waar geen tranen meer zullen zijn of verdriet,
een wereld waarin iedereen mag hopen
op een mooie toekomst en
een gezonde aarde.

Lied van het Onze Vader
Onze Vader in de hemel, - maak alles nieuw
Geef uw naam aan deze wereld, - maak alles nieuw
Breng Uw Koninkrijk tot leven, - maak alles nieuw
Wees de hemel, wees de aarde, - maak alles nieuw
Geef het brood in onze dagen, - maak alles nieuw
En vergeef ons onze schulden, - maak alles nieuw
Laat ook ons elkaar vergeven, - maak alles nieuw
God, verlos ons van het kwade, - maak alles nieuw

Gebed om vrede – vredewens
Vredeslied: Geef mij je hand
Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!
Vrede voor jou,
vrede voor allemaal.
Vrede voor de mensen,
dat is wat wij wensen:
vrede, vrede, vrede!
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Uitnodiging tot de communie
a.:

Heer, is ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Communielied: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Slotgebed
Mededelingen
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Zegenbede en Zending
Slotlied: Nu wij uiteengaan
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
-♫-

Op 13 november a.s. is er in onze kerk de Sint Maartenviering.
Het is wederom een familieviering.
Iedereen is welkom.
Kinderen die willen meezingen met Mixed Generations
kunnen zich melden via mgansfridus@outlook.com
of via het secretariaat van de Sint Ansfriduskerk.
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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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