Eucharistie

Jaarthema

Welkom

Openingslied:

jaarthemalied

Vergevingsmoment
vergeef ons, Heer,
omdat wij Uw liefde vaak onbeantwoord laten
en te weinig dankbaar kunnen zijn
voor het wonder van liefde dat ons leven is.
vergeef ons, Heer,
omdat we ons vaak ergeren
aan elkaars kleinheid of tekorten
en te weinig een woord van liefde en goedheid
voor elkaar over hebben.
vergeef ons, Heer,
omdat we te weinig durven geloven
dat Gij zelf ons zendt
om Uw liefde voor mensen
een gelaat en een warm hart te geven.

Il

signore ti restora: zie bijlage

Heer, onze God,
wij willen hier uitspreken dat wij bereid zijn
de levenswarmte van Jezus’ menslievendheid uit te dragen.
Zijn Geest willen we tot de onze maken.
En daarom durven wij tot U zeggen:
ja, wij willen samen Kerk zijn zoals Gij die droomt.
Ja, wij willen luisterend oor zijn
voor de vragen en bekommernissen van wie ons levenspad kruisen,
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Openingsgebed
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een zorgzaam oog hebben voor zwakken, eenzamen en voor wie arm is.
Ja, wij willen samen een hartelijke kerk vormen
waar iedereen zich mag thuis voelen
en waarvan Jezus de hartslag is, uw Zoon en onze Broeder.
Amen

Eerste lezing : Jak 2, 14-18
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven,
maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort
komt,
en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’
zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft
dat voor zin?
Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het
dood.
Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar
eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden
tonen dat ik geloof.

Wie

wil leven moet zich geven: zie bijlage

Evangelie : Lc 14, 12-14
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Jezus zei tegen de farizeeër die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een
maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw
broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op
hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen
ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan
zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u
zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
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Duiding

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, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige
Vader,
vandaar 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 vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden
Vader,
Wij willen bidden om geloof,
Zodat we onze daden kracht kunnen bijzetten,
Om de wereld te maken zoals Gij hem droomt.
Laat ons bidden.

Vader,
Wij willen bidden om liefde,
Zodat we niet enkel onze vrienden,
maar ook en vooral de zwaksten leren graag te zien,
dat zij Uw liefde mogen voelen.
Laat ons bidden.

Ayubowan

zie bijlage

Gebed over de gaven

OM-ARMEN - liturgie

Vader,
Wij willen bidden om hoop,
Voor alle mensen voor wie het leven uitzichtloos lijkt;
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen weer rechtop helpen,
En een deel van de weg met hen meegaan.
Laat ons bidden.
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Goede God, midden onder ons wilt Gij wonen,
klein en weerloos.
Laat ons samenzijn hier, rond brood en wijn
teken zijn van ons geloof in de mens,
van onze keuze voor de armen, van onze solidariteit.
Geef ons de moed om dit brood te breken en deze drank te delen.
Zo willen wij deze wereld helpen omvormen
tot een woonplaats voor allen, zoals Gij het hebt gedroomd. Amen.

Lied: Two hands, one heart (Don Moen):
beluisteren bij het aanbrengen van de gaven
What can I give
What can I bring
That would be pleasing to my King
I’ll give my heart not just a part
I’m lifting up everything
Well it’s all I have to offer
And it’s all I have to give
Two hands one heart
One life to offer You
Two hands one heart
That’s what I give to You
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Use me today I know You can
Lord I surrender to You plan
You made this heart
You made these hands
Take me and use me as I am
Well it’s all I have to offer
And it’s all I have to give
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Little becomes a lot
When it’s in Your hands
Take me and make me more like You
Well it may not seem like much
But with the Master’s touch
I know that I’ll be more like You
That’s what I give to You

Groot dankgebed

Onze vader
Vredewens
Laten we elkaar als teken van vrede even stevig omarmen, als teken dat we
mekaar echt heel nabij willen zijn om Gods vrede zichtbaar te laten worden
onder ons.

Elke

heuvel moet geslecht: zie bijlage

Communie
Bezinning
Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat ruimte schept
In de leegte van mijn hart
En doe mij leven
U tegemoet.
Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat bevrijdt
Van onmacht en angst
En doe mij gaan
In vrijheid en vreugde.

Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat uitdaagt
Om op weg te gaan
Naar de ander
die op mij wacht.
Stem in de stilte,
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Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat richting wijst
En doe mij verlangen
Naar goedheid en zegen
In overvloed.
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Spreek tot mij
En houd mij gaande.

Slotgebed
God, Gij roept ons op
om onze ogen en ons hart open te houden voor wat er rondom ons gebeurt.
Leer ons te zien waar mensen in nood zijn
en geef ons de moed om er iets aan te doen,
op onze eigen, beperkte manier,
kwetsbaar, maar toch vastberaden.
Geef dat we het riskeren om ons leven te delen met armen en kleinen
en in hen uw eigen Zoon te ontmoeten, onverwacht, soms, heel even.
In eenvoudige en gekwetste mensen komt Gij aan het licht.
Die weg is Christus ons voorgegaan, uw Zoon en onze Broeder.
Amen

Zending en zegen
Onze goede God was hier aanwezig in het woord en het lied dat hier klonk
in de stilte die hier sprak.
Moge Hij ons zegenen en ons klein genoeg maken om te zien wie Hij is.
Moge Hij ons sterken om te doen wat Hij zegt:
zo goed te zijn voor anderen als Hij het is voor ons.
Zegene u daartoe + Vader, Zoon en Heilige Geest
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Slotlied: Activate! (Stellar Kart)
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Here’s the plan
I think I got it made
Life is easy
When you’re sitting in the shade
Not too hot not too cold
That’s what I’ll be
Now I’m nervous
And I’ve come undone
My head is spinning like the earth
Around the sun
I feel you drawing me away
From my complacency
I think I’m ready to go

Don’t stop ‘til everybody knows
This is the purpose of my life
This is the reason I’m alive
Don’t have time to wait
Activate, activate
There’s a world out there in need
Now is the time for you and me
Before it gets too late
Activate, activate
Make a move
‘cause talk is really cheap
You’ll never start a revolution
In your sleep
Showing love to everyone is what
It’s all about
I think I’m ready to go
Don’t stop ‘til everybody knows
This is the purpose of my life
This is, the reason I’m alive
Don’t have time to wait
Activate, activate
There’s a world out there in need
Now is the time for you and me
Before it gets too late
Activate, activate

This is the purpose of my life
This is, the reason I’m alive
Don’t have time to wait
Activate, activate
There’s a world out there in need
Now is the time for you and me
Before it gets too late
Activate, activate
Activate, activate
Activate, activate
Activate, activate
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One by one, Everyone
Activate
This is the purpose of my life
This is, the reason I’m alive
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