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Openingslied: De dag gaat open
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
Bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze Aarde
naar de voltooiing.
Begroeting
Gebed om ontferming
v:

Wij zijn al te vaak geneigd om alleen aan onszelf te
denken. Het is goed dat we ons daarvan bewust worden.
We bidden nu dat we die kortzichtigheid mogen
doorbreken.

l:

Heer, als wij onze ogen sluiten voor wat er gebeurt
in de wereld en met mensen:
ontferm u dan over ons, open onze ogen:
Heer, ontferm u over ons.

a:
l:

Christus, als wij niet uw moed hebben
om onze stem te verheffen tegen onrecht:
ontferm u dan over ons, open onze mond:
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a:

Christus, ontferm u over ons.

l:

Heer, als wij doof blijven voor de roep van kwetsbare
mensen: ontferm u dan over ons, open onze oren:
Heer, ontferm u over ons.

a:
v:

a:

Laat ons dan bidden dat de goede God
onze onverschilligheid en passiviteit mag doorbreken,
onze tekortkomingen mag vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige Leven.
Amen

Gloria
Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die
Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Gebed bij het openen van de Schriften
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Eerste lezing (Wijsheid 18,6-9)
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen
tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling
verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw
volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de
ondergang van hun vijanden.
De straf, die Gij onze vijanden deed ondergaan werd voor ons,
uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen hadden in
stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte
verplicht dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de gevaren
trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude liederen
aangeheven.
v:
a:

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Tussenzang uit Psalm 19
Refrein: Het Woord des Heren bron van Leven,
hartverkwikkend, helder water.
Gods getuigenis betrouwbaar, zijn geboden recht en reden,
licht voor onze ogen, onverstand wordt wijs. refrein
Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede;
wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid. refrein
Even kostelijk als honing, nee, nog meer,
kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren. refrein
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Tweede lezing (Hebreeën 11,1-2,8-12)
Broeders en zusters, het geloof is een vaste grond van wat wij
hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare
dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het
geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God,
en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en
zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het
geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem
beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaäk en Jakob, die
dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met de
fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door
het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was,
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die
de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan
ook aan één man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een
nageslacht gegeven, talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar
als de zandkorrels aan het strand van de zee.
v:
a:

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Acclamatie
c:
a:

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

v:

Gezegend de koning die komt, in de naam des Heren
Vrede in de hemel en eer in den hoge

a:

Alleluia, alleluia, alleluia
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Evangelie (Lucas 12,35-40)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Houdt uw lendenen
omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen die
wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal
vinden.
Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel
nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de
tweede of derde nachtwake, gelukkig de dienaars die hij zo
aantreft. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op
welk uur de dief zou komen, zou hij niet laten inbreken in zijn
huis. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het
uur waarop gij het niet verwacht.'
v.:
a.:

Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

a:

U komt de lof toe, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o
heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan
die ons het Leven ten volle
heeft gegeven;
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.
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Ik geloof in Jezus, Zoon van de Vader.
Hij riep ons op om Gods plan te helpen waarmaken.
Voor armen en nederigen opent Hij toekomst.
Voor állen betekent Hij verlossing.
Ik geloof in de Heilige Geest
die ons helpt onderscheiden
waar het werkelijk op aankomt.
Zij is het die ons de waarde van
het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.
Ik geloof in de Kerk,
een gemeenschap van mensen
die naar Gods plan probeert te leven
om zo mee te bouwen
aan een toekomst van Vrede.
Ik geloof dat de Weg van Jezus
een weg is die leidt naar het Leven
over de dood heen.
Amen.
Gebeden van de gelovigen – Voorbede
Na elke intentie bidden we:
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

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
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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 tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed om Vrede – Vredeswens
Vredelied: Daar waar vriendschap is (Taizé)
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar waar vriendschap is, daar is God

Slotgebed

Zegen en wegzending

Slotlied: 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 moederschoot,
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.
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Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.
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De collecte wordt gehouden
bij de uitgang en is
bestemd voor de Liturgie
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Bezinning
Hij staat aan de deur
Wij slaan Hem gade,
wij speuren zijn wegen na,
en zo verborgen is God niet,
wil Hij niet zijn,
of voor het vindingrijke minnende hart
is Hij te ontdekken.
Aan het van heimwee smachtende hart
openbaart Hij zich.
Hij staat aan de deur en klopt en wacht,
dat Hem wordt opengedaan.
Heilige Titus Brandsma
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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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