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o.l.v. Francine Gangelhof
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Openingsgezang: Deze dag
Deze dag, je verwacht, in dit uur
nieuw begin, met een naam en met vuur.
Want je weet het en je ziet het: veel mensen zijn gewond,
onverstaanbaar heel de wereld rond.
Refrein:
Wat ben jij en wat zijn zij, van heel ver elkaar nabij.
Bidt de geest in hoop en vrees, aarde zal vol vrede zijn.
Deze dag, als het mag, in een droom.
Alleman in een tuin bij de boom.
Want je weet het, eens komt het, een nieuwe ademtocht
door de mens al eeuwenlang gezocht. - Refrein -

Deze dag, even stil voor de storm.
Vraag elkaar naar het hoe en waarom.
Want je weet het, je voelt het, waar liefde wordt gedaan,
een nieuwe stad van mensen zal ontstaan. - Refrein Kruisteken en groet
Welkomstwoord
Gebed om ontferming
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Kyrie en Gloria
Openingsgebed
EERSTE LEZING
Kijk eens om je heen, wees eens stil en luister,
de wereld komt op je af,
loop eens langs de oever van het leven.
Mensen, - grote, kleine mensen –
zij roepen,
zij hebben je nodig.
Het is een kind, dat roept om de zorg van een vader en een
moeder.
Het is de vluchteling die vraagt om onderdak,
Het is de gevangene, die vraagt om een luisterend oor,
Het is de eenzame die er bij wil horen,
Het is de opgejaagde die tot rust wil komen,
Het is de mens die uit de sleur wil,
Het is de stomme die door jou wil spreken
En de lamme die wil dat jij voor hem loopt.
Er is iemand die roept om mij, om jou,
Die ons oproept,
een beroep doet,
ons aanzet tot zegen.
Er is een mens die je roept.
Het is God die ons roept:
Wij hoeven alleen maar te luisteren.
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TUSSENZANG: Na vandaag
Ik was een blinde tot vandaag, tot vandaag
Ik was een blinde in dit leven.
Ik zag geen ander tot vandaag, tot vandaag
Het duister omgaf mij geheel
Refrein:
Na vandaag, heb ik ruimte om te geven
Na vandaag, zie ik de weg die ik kan gaan
Na vandaag, kan ik ieder warmte geven
Na vandaag, zie ik de zin van mijn bestaan
Toen kwam die ander juist vandaag, juist vandaag
Hij liet mij zien hoe je kunt geven
Hij gaf zichzelf juist vandaag, juist vandaag
Hij gaf zichzelf ongevraagd – refrein –
Ik kan gaan leven na vandaag, na vandaag.
Ik kan gaan leven met de ander.
De wereld is nu na vandaag, na vandaag
Van mij, van mij na vandaag – refreinEVANGELIE
Uit het heilig evangelie van Matteüs
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn
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glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals
een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning
tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn
Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al
sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie
namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:
“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben
wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Overweging.
Presentatie van de diaconale projecten
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God
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die haar kerk openstelt voor iedereen
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt
die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw
tussen groot en klein
tussen oud en jong
Waar volmaaktheid en het onvolmaakte
naast elkaar mogen bestaan
die geen rangen en standen kent
maar waar iedereen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters
vrienden en vriendinnen van elkaar zijn.
Die haar eigen grenzen overschrijdt
en een tafel bereidt voor allen.
Die in Jezus Christus geloven
die het woord van God durft uit te spreken
en waar gemeenschap hand in hand gaat
met nabijheid voor elkaar.
Die niet heerst maar dient
waar recht gedaan wordt aan allen
die niet denkt in eigen roem
maar de kleinen eert
en hen optilt als dat nodig is.
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Die op uittocht is uit het land van slavernij
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen
die haar crisis te boven komt
en blijft getuigen van hoop die in haar leeft.
Amen.
Voorbede met gezongen acclamatie:
Bless the lord, my soul
And bless God’s holy name
Bless the lord, my soul
Who leads me into life
Aankondigen collecte
Offerandelied: Alle mensen samen
Het graan dat van de velden komt geeft voedsel aan zovelen
De korrels vormen samen brood om met elkaar te delen
Refrein: Alle mensen samen, niemand meer alleen
Rond die ene tafel, alle mensen een
Het brood dat mensen samenbrengt heeft Jezus ons gegeven
Hij brak het en hij zei tot ons, wie hiervan eet zal leven
Refrein
De schaal met brood, de beker wijn doen ons aan Jezus denken
Hij wil, wanneer wij samenzijn, zijn liefde aan ons schenken
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Refrein
Vredeswens
Vredeslied: Vrede voor jou
Overbrengen van de eucharistische gaven naar het altaar
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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid
Amen
Communie uitreiking
Communielied: Dag en nacht Heer
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Dag en nacht Heer, waakt Gij als een herder over mij.
Dag en nacht Heer, veilig kan ik met U zijn
Als de dag opnieuw begint,
waakt Gij als een herder over mij.
Als een vader voor zijn kind,
veilig kan ik met U zijn. - Refrein In de avondschemering,
waakt Gij als een herder over mij.
Ik ben Uw beschermeling,
veilig kan ik met U zijn. - Refrein In het duister van de nacht,
waakt Gij als een herder over mij.
Gij m’n toevlucht steun en kracht,
veilig kan ik met U zijn. - Refrein Communiedankgebed
Goede God,
als we om ons heen kijken in onze wereld
zien we dat niet alles goed is.
Kinderen zwerven rond zonder thuis;
gezinnen zijn op de vlucht voor oorlog en honger.
We zien mensen die met elkaar vechten.
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We zien rijke mensen en we zien arme mensen.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.

Maar er is hoop!
We zien ook mensen die elkaar een hand reiken.
Die vrede brengen, die anderen overeind helpen,
Die putten slaan in de woestijn,
die huizen bouwen voor daklozen
die vluchtelingen opnemen,
die een teken van leven en medeleven sturen aan mensen in nood.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.
Vandaag danken wij U voor hen.
Want zij brengen uw licht in het duister.
Uw goedheid maken zij zichtbaar.
U bezielt hen met uw Geest.
Raak ook ons met uw licht.
Zet ons aan om te doen zoals de profeten en de heiligen,
zoals allen die opstaan tegen het kwaad en ons de weg wijzen.
Laat ons worden als Jezus, uw licht in deze wereld.
Die ons samen heeft gebracht rond deze tafel.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.
God, wij danken U dat Jezus onze weg verlicht.
Laat het brood dat wij hebben gedeeld
onze hoop op een betere wereld voeden
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en ons sterk maken als het tegen zit.
Want soms lijkt het kwaad sterker dan het goede.
En het duister groter dan het licht.
Laat ons uitzien naar uw Rijk van liefde en vrede,
dat we hier en nu al met dit brood hebben gevierd
en dat eens voorgoed zal komen.
Allen: God, wij danken U dat U licht bent in het duister.
Slotgebed
Mededelingen:
Zegen en wegzending
Slotlied: Laat zingen de mensen
REFREIN:
Laat zingen de mensen, zingen wij blij
God blijft ons steeds nabij
Laat zingen de mensen, zingen wij blij
Liefde van God, blijft steeds in mij!
Alle wegen van de wereld
leiden naar het leen toe
en de mens komt zo tot geven
Nieuwe wegen, nieuwe moed.
REFREIN:
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Alle wegen die we zoeken
is een zoeken naar elkaar
willen wij elkaar ontmoeten
loopt het leven geen gevaar.
REFREIN
Alle wegen van het leven
houden ons een toekomst voor
waar de Heer Zichzelf blijft geven
dringt de liefde tot ons door.
REFREIN
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