Slotgebed
Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben
en gedeeld,
laat dat voor ons een teken zijn
dat Gij dicht bij ons zijt,
dat wij uw mensen zijn
door u gevoed en bemind.
Verlaat ons nooit – zo bidden wij –
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond en meer dan dat:
wees onze toekomst, onze Vader. Amen.
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Lied:

Lied:

Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam ons geld en goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

Mededelingen
Zending en zegen
Nu wij uw Brood ontvangen hebben,
worden wij gezonden
om ook zelf brood te worden
en in Gods naam ‘leven’ te geven
aan medemensen.
Moge de Heer ons daartoe zegenen
+ als Vader, Zoon en H. Geest.
Amen.

TEREKENFEESTEN 2018
Wie nog geen folder in de bus heeft gekregen mag er
gerust een meenemen van bij het koffiehoekje.
Je mag ook een affiche meenemen om voor je raam
te hangen!

Het brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan,
wij delen het met elkander
ons hele mensen bestaan.
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voor goed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.
Welkom
Welkom op deze feestelijke zondag.
Welkom op deze plek ,
waar wij vreugde en verdriet
met elkaar willen delen,
zoals wij brood en wijn delen.
Wij stillen onze honger met brood.
maar er is ook een andere honger,
zegt Gods vertrouweling, Jezus, ons vandaag:
de honger van mensenharten naar
geborgenheid en vrede.

Die honger willen wij graag stillen,
daartoe werd Hij, Jezus, gezonden door Hem,
die Hij Abba, Vader, noemde.
Woorden en brood van leven…
daar mogen wij in deze viering
verwachtingsvol en dankbaar naar uitzien…
Lied

En laten wij dan samen met Jezus woorden
tot U bidden:
Onze Vader

Bidden om vrede
God van leven en liefde,
maak uw naam waar via de harten
en handen van mensen
die uw liefde en vrede doorgeven.
De vrede van God zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar
door.
Inleiding op de communie

Dan zal er vreugde zijn op aarde
Vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige vader,
dit dankoffer aan,
in de gemeenschap van de kerk,
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
- gezocht gekend verloren om avond en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
Bidden om nabijheid
Beseffend wie we zijn,
beseffend dat de Heer ons hart kent,
willen we tot Hem zeggen:
Goede God,
schenk ons steeds opnieuw
een deel van uw rechtvaardige liefde.
Een liefde die eerlijkheid zoekt
in onszelf en in de anderen.
Schenk ons steeds opnieuw
een deel van uw vergevende liefde.

Communie

Om in stilte te lezen (K ris Gelaude)
Laat er een tijd zijn
Om op te gaan in een wereld vol beweging
en een tijd om een rustpunt te zoeken in jezelf.
Een tijd om te ontvangen vol bewondering
en een tijd om te geven meer dan je hebt.
Een tijd om resoluut je eigen weg te kiezen
en een tijd om alles te doen in verbondenheid.
Een tijd om liefde te leren
en een tijd om te voelen hoe kwetsbaar ze
maakt.
Een tijd om door schoonheid bewogen te worden
en een tijd om door nachten van twijfel te gaan.
Een tijd om begeesterd te spreken
en een tijd om onbewogen te luisteren.
Een tijd om de hand aan de ploeg te slaan
en een tijd om te wachten, kome wat komt.
Een tijd om vol vertrouwen visioenen te delen
en een tijd om met lege handen te staan.
Een tijd om lijden samen te dragen
en een tijd om deemoedig te bidden om kracht.
Een tijd om het leven te omhelzen
en een tijd om in vrede alles los te laten.

In Hem hebt Gij, God,
uw droom in onze handen gelegd:
uw droom van goedheid en liefde,
leven in overvloed voor elke mens.
Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij, Vader, ons liefhebt
willen wij u danken en daarom zingen:

Een liefde die mild is voor eigen tekorten
en oneindig vergevend voor anderen.
Schenk ons steeds opnieuw
een deel van uw bindende liefde.
Een liefde die ons thuisbrengt
bij onszelf, bij elkaar en bij U. Amen
Lofprijzing
Laten wij de Heer loven en prijzen door
luisterend te bidden met psalm 103 (Oosterhuis)

Gij zijt Gij
Godheid, barmhartig, lankmoedig,
overvloeiend van vriendschap en trouw.
Gij draagt onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden zijt Gij.
Gij zijt Gij.....
Zoals een man voor zijn kinderen
barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige vader.
Gij kent ons toch –
Gij zijt Gij … (2x)

Vader, wij willen hier Jezus gedenken:
Zijn leven en dood voor ons.
Help ons leven in zijn geest
en maak ons één met Hem
in deze – onze – gaven van brood en wijn.
Zijn laatste avond,
in de kring van zijn leerlingen (…)
God , onze Vader,
wij danken U omdat Jezus,
ons zijn leven heeft gegeven
en bij ons wil blijven in brood en wijn.
Zegen, Heer,
alle mensen die ons ter harte gaan:
hen van wie wij heel veel houden
en ook hen die wij voorbijlopen.
Zegen hen die ons zijn voorgegaan en
verder leven in uw liefde. (…..)

Gebed
Heer, onze God,
Gij hebt uw Woord gezaaid,
uw Zoon gegeven.
Voor ons gebroken en gestorven
is Hij Brood en Leven voor de wereld,
voor ieder van ons.
Stem ons af op de boodschap
die weerklinkt in de Schrift
en voed ons met het Brood uit de hemel,
voor ons Brood om van te leven.
Amen
Inleiding op de lezingen
Hoe moeilijk de weg ook is,
hoe ver het Beloofde Land ook nog verwijderd,
toch laat God zijn volk niet alleen,
zo vertelt ons de eerste lezing.
We bidden telkens weer om dagelijks brood.
Maar bidden we ook om het Brood van Leven
waartoe de evangelielezing ons aanspoort?

Eerste lezing

Exodus 16, 2-4.12-15

Orgelspel
Evangelie Joh. 6, 24 – 35
Homilie

Voorbeden
‘Je moet niet zoveel werk maken van voedsel
dat vergaat’, zegt Jezus ons vandaag.
Bidden wij om geestelijke honger,
en dat die gestild mag worden.
Laat ons bidden,
laat ons bidden in de stilte van ons hart
dat de Vader ons daartoe bezielen mag.
Bidden wij voor allen die leven bij het ogenblik,
en nauwelijks toekomen aan zichzelf.
Dat zij bij zichzelf durven stilstaan
en tot innerlijke rust komen.
Laat ons bidden, …
Bidden we voor allen die zoeken naar een richtlijn
in hun leven.
Dat zij die mogen vinden en gaandeweg ontdekken
waarvoor en waartoe ze leven…
Laat ons bidden, …
Bidden wij voor de jubilarissen in ons midden,
dat zij hun leven verder moge uitbouwen
naar uw droom,
omringd door hun familie
en onze geloofsgemeenschap.
Laat ons bidden, …
Bidden wij voor allen
die trachten te leven zoals Jezus.
Dat zij in hun leven ruimte scheppen
voor wat Hij ons te zeggen en te bieden heeft.
Dat zij daarin geborgenheid en vrede
mogen vinden.
Laat ons bidden, …
God , maak ons bewust
van wat vluchtig en voorbijgaand is,
maak ons bewust
van wat blijvende waarde heeft.
Zegen ons vandaag met woorden van
betekenis en met de adem van uw vrede.
Amen.
Geloofsbelijdenis
Wij geloven in het verhaal van God
met de mensen:
dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde
voor elkaars geluk en vrede.
Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen
zijn.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is gelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.
Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.
Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons
voor altijd. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God, onze Vader,
wij hebben brood en wijn op deze tafel geplaatst.
Het zijn symbolen van breken en delen.
Ze herinneren ons aan het hemelse brood
dat van U komt.
Uw zoon Jezus leerde het ons kennen.
Laat ons ook nu Jezus herkennen
en gedenken in dit teken,
zodat wij ons gesteund voelen
door zijn aanwezigheid,
nu en altijd. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
Heer, onze God, wij zeggen U dank
om alles wat ons dagelijks bestaan
zin en betekenis,
toekomst en uitzicht biedt.
Gij nodigt ons daartoe uit
en toont ons de weg via Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor het spoor
dat Jezus getrokken heeft.
Wij mogen zijn:
mensen door alles heen,
mensen die komen en gaan,
die brood delen en eten.
Vooral danken wij U, Vader, voor Jezus,
die ons dé weg is voorgegaan naar kleine,
hulpeloze mensen.
Met bewondering kijken wij op naar Jezus,
omdat Hij ons heeft voorgeleefd hoe wij
met elkaar kunnen omgaan in vreugde
en verdriet.

