KIEZEN VOOR HEM
‐ en niet opgeven ‐

Viering van Woord en Gebed
Een-en-twintigste zondag door het jaar
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort - Sint Ansfriduskerk
22 augustus 2021

Voorganger:
Zang:
Vleugel:
Lector:

Arie van de Wiel
leden van Dameskoor Sint Henricus
Sieb van der Weide
Georgine Vervoorn–Vis

-2-

Openingslied: 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.

Begroeting
Gebed om vergeving
v. U, die onnoembaar zijt,
onhoorbaar voor onze oren,
onzichtbaar voor onze ogen,
U bidden wij:
maak U kenbaar
aan ons, hier aanwezig.
a. Dat wij U vermoeden,
Uw stem verstaan
en Uw nabijheid ervaren.
v. Laat U zien aan ons,
wij, die hopen op geluk,
wij, die verlangen naar vrede,
wij, die zoeken naar zin
in ons menselijk bestaan.
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a. Dat wij U herkennen
in het goede dat gebeurt,
in de warmte en vriendschap
in de liefde en zorg
van medemensen.
v. Kom ons te hulp,
wij, die zo vaak fouten maken,
wij, die het dikwijls af laten weten,
wij, die aangewezen zijn
op Uw vergevende kracht.
a. Dat wij ons hoofd
durven buigen
en in het besef
van ons eigen tekortschieten
ook anderen willen vergeven.
v.: God, wees dan ook aanwezig onder ons in Jezus Christus, uw Zoon.
Ontmoet ons in onze zwakte en onze sterkte.
en vergeef ons, waar wij niet voor U hebben gekozen,
Spoor ons aan op de weg van Uw Zoon
opdat wij opnieuw mogen leven in zijn naam.

Lied om ontferming: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
v. Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
a. Amen.

Lofzang: Zingt voor Hem
Zingt voor Hem die alle namen hemelver te boven gaat:
diep geheim van onze dromen, Naam die ons het zwijgen laat!
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Zingt voor Hem die alle mensen vol verwondering doet staan:
mensenkind om ons bewogen, klein en weerloos zonder naam!
Zingt voor Hem die alle dingen vruchtbaarheid en ruimte geeft:
ademtocht, begin en einde, Naam die in ons midden leeft!

Tekst: Het verlangen

Alselm Grün

Het verlangen is het waardevolste wat een mens in zich draagt.
Het is het anker dat God in ons hart heeft uitgeworpen om ons eraan te
herinneren dat ons hart niet tot rust komt in dit aardse leven.
In ons verlangen is al iets aanwezig wat deze wereld overstijgt, iets waar deze
wereld daarom geen macht over heeft. Het verlangen heiligt de mens.
Als iemand contact heeft met zijn verlangen, dan worden zijn problemen,
ziekten en gekwetstheden gerelativeerd.
Ja, hij merkt dat alles waar hij onder lijdt, zijn verlangen nog meer aanwakkert.
In zijn verlangen raakt hij God.
Het verlangen is het spoor dat Hij zelf in ons hart heeft gelegd.
Als wij ons verlangen voelen, dan voelen en ervaren wij Zijn liefde midden in de
kilte en duisternis van deze wereld.

Lied: Niet als een storm als een vloed
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grondzo is het koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
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Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Gebed bij de opening van de schriften
Lezing

Jozua 24, 1‐2a. 15‐17.18b

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de
oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
„Zo spreekt de Heer God van Israël: „Als gij de Heer niet wilt dienen,
kies dan nu wie gij wel dienen wilt: de goden die uw voorouders aan de
overkant van de Rivier hebben vereerd of de goden van de Amorieten, in wier
land gij woont. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer."
Het volk antwoordde:
„Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te vereren.
De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het land van
de slavernij. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd
op al onze tochten en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God."
Woord van de Heer – Wij danken God.

Aankondiging van het Evangelie
(Refrein:) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden: en Wij zullen tot hem
komen. (refrein)
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Evangelie

Johannes 6, 60‐69

In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen:
„Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te
luisteren?"
Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,
vroeg hun: „Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet
opstijgen naar waar Hij vroeger was ... ?
Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik
tot u gesproken heb zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u
die geen geloof hebben."
- Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zouden overleveren. –
Hij voegde er aan toe: „Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan
komen als het hem niet door de Vader gegeven is."
Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn
gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:
„Wilt ook gij soms weggaan?" Simon Petrus antwoordde Hem:
„Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt."
Woord van de Heer – Wij danken God.

Acclamatie na het Evangelie
Ja, Uw woord is het waard.
Wij zingen U groot uit de grond van ons hart:
Gij, bron van licht, Gij, levend water, Gij, heilig vuur.

Overweging
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
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij 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 liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons weer samenbracht.
En op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zout te zijn van Gods rijk.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
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Voorbede
Koor:
Laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van God.
Na elke intentie klinkt (gezongen):
Kom, adem ons open…

Lied van het Onze Vader
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen,
geef dat alle mensen weten, zoals U er is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in Uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander maar weer samen verdergaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar
geef dat wij het juiste kiezen dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt
met Uw licht helpt u ons verder hier en nu en straks altijd.

Gebed om vrede – vredewens
Lied bij de vredeswens
Da pacem cordium, da pacem cordium, da pacem, da pacem.
(Geef vrede aan ieder hart, geef vrede)

Lichtceremonie en gebed
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Lied Christe lux mundi (uit Taizé)
Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae.
(Christus, licht van de wereld, wie u volgt heeft licht van leven.)

Mededelingen
Zegenbede en Zending
Slotlied: Lied om mee te gaan
Wij moeten gaan; aan 't lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst'lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.

-♫-
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Uw bijdragen aan de collecte
is bestemd voor
Project Naaischool Mikondo.
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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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