Slotgebed
Vandaag hebben onze eerste communicanten
een stap gezet die ons dichter bij hun Eerste
Communie brengt.
We hoorden wat Jezus doet voor mensen.
Hij wil graag dat wij dat ook doen en vraagt
ons allemaal:
Kan ik op je rekenen?
Kan ik op tocht gaan MET IEMAND ALS JIJ?
God, geef deze kinderen de moed
om zich blij en vrolijk
in te zetten voor jouw droom.
Geef ons allemaal de kracht
om deze jonge mensen te stimuleren
in hun zoektocht naar Jou. Amen.

Iemand als jij!
13 januari 2022
Derde zondag c - jaar.
Tweede instapviering
voor eerstecommunicanten

Intredelied

Mededelingen
Zending en zegen

Breng uw woord, o Heer, breng het ons. (3x)
O Heer, breng het ons.
Breek uw brood, o Heer, breek het ons. (3x)
O Heer, breek het ons.
Schenk uw vrede Heer, schenk hem ons. (3x)
O Heer, schenk hem ons.

Volgende zondag 30 januari vieren we het
feest van Lichtmis. We zoeken nog mensen
die voor een halve kg pannenkoeken willen
bakken. Als je ons daarbij kan helpen,
vul dan je naam in op de lijst in de kerk
of stuur een mailtje:
lieve.vandriessen@telenet.be
Dank je wel!
We delen ze graag uit,
coronaveilig natuurlijk!
In deze viering zingen en spelen (gitaar)
Els Van Kerchove en Ann Meel. Ze waren ook
bij ons op 2e kerstdag en hopen dat ieder van
jullie er mee van wilt genieten.
Zeker welkom!

Welkom
Van harte welkom,
kleine en grote mensen in deze viering
waar plaats is voor velen…
Gebed om nabijheid
De weg naar Jezus gaan, is geloven dat God
van alle mensen houdt.
Het is meebouwen aan een wereld waarin
mensen delen en goed zijn voor elkaar.
Kind:
Goede God, blijf dicht bij mij
als ik goed wil zijn.
als ik wil delen.
als het nog niet zo goed lukt.

Ouder:
Goede God, blijft dicht bij ons en onze kinderen.
Net als wij, wil Jij voor hen het beste.
Blijf dicht bij ons
wanneer ons geduld eens opgeraakt,
wanneer we te weinig tijd nemen
om naar hen te luisteren,
wanneer we te weinig tonen
wat goed en belangrijk is.
Leerkracht:
Goede God blijf dicht bij ons
wanneer we kinderen helpen leren.
Blijf ook dicht bij ons
wanneer we hen te weinig aandacht geven.
Help ons om hen een plaatsje te geven
waar ze zich goed en veilig voelen.
Lector:
Jezus, toen Jij op aarde leefde,
zette Jij de kinderen in het midden
Vandaag komen deze kinderen
en hun ouders naar U.
Neem hen op in uw grote liefde.
En we steken een kaarsje aan voor Dean
en voor alle kinderen die omkomen door geweld.
Eer aan God

we zingen het lied 3x:
1x Engels, 1x Nederlands, 1x Engels

Vredewens
We kunnen elkaar een teken van vrede geven:
een knuffel, een vuistje of eens zwaaien.

Communie
Om in stilte te lezen
of straks thuis voor te lezen
De Nerflanders waren kleine mensen van hout
en waren gemaakt door Eli, een houtsnijder.
Elke Nerflander zag er anders uit, maar ze deden
elke dag hetzelfde: ze gaven elkaar stickers.
Iedereen had twee dozen met stickers:
één met gouden sterren en één met grijze stippen.

De Nerflanders die er mooi uit zagen
of iets bijzonders konden, kregen sterren.
Maar de Nerflanders van wie het hout ruw was,
of de verf afgebladderd,
of die niets bijzonder konden,
kregen stippen. Wout bijvoorbeeld.
Hij probeerde heel erg goed zijn best te doen
om net zo bijzonder te zijn als de anderen,
maar het mislukte steeds.
Na een poosje hadden de andere mensen zoveel
stippen op hem geplakt, dat Wout niet meer naar
buiten durfde. "Hij verdient het om zoveel grijze
stippen te krijgen," zeiden de Nerflanders tegen
elkaar. "Hij is geen goede houten jongen."
Het duurde niet lang of Wout geloofde dit zelf ook.
Op een dag ging Wout toch naar buiten
en ontmoette een Nerflander die ...

… Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij:
volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat
dacht, viel er een grijze stip op de grond.

Openingsgebed
God,
wij noemen alle dingen bij hun naam,
van de kleinste bloem tot de grootste boom.
Voor onze geboorte bedachten
onze ouders een naam voor ons.
Dat is niet zomaar een naam.
Met die naam gaan we door het leven,
anderen noemen ons bij die naam
en herkennen er ons aan.
Met die naam worden we geroepen
om als vrienden U te volgen,
vandaag, morgen en altijd. Amen.

Wil je weten hoe het komt dat Wout toch zijn
stippen verliest? Ga dan naar youtube:
Geef in: Niemand is zoals jij - Max Lucado.
Je vindt er een mooi filmpje om samen naar
te kijken. Het is ook uitgegeven in boekvorm.

Een stukje muziek

Om wat Jezus zegt en deed,
eren en prijzen wij Hem. Hij die ons leven geeft:

Lezing

dit is in het bijzonder gericht
naar de ouders

Hoor wat Mozes zegt:
“Als je kind je iets vraagt,
luister en antwoord dan
en ga je kind voor op de weg van het leven".
Als je kind je vraagt waarom wij
met brood en wijn het leven vieren,
antwoord dan met verhalen over Jezus
die bange mensen voorging
naar een toekomst vol vrijheid en vrede.

Zo vertellen wij elkaar de Blijde Boodschap:
Jezus leeft in ons midden.
samen werken wij aan zijn rijk van vrede.
God, Jij nodigt ons vandaag uit
rond deze tafel. Wij vragen Je,
laat deze maaltijd ons helpen
om gastvrij te zijn, even gastvrij als Jezus.
Wij bidden dat de Geest van Jezus
in ons hart woont. Maak onze liefde ruimer.
Steek kracht in onze daden.
Help ons om goede mensen te zijn.

En ook Jezus sprak:
“Wie kleine mensen misleidt,
is niet waard dat hij leeft.”
Tot zijn vrienden zei Hij:
"Kijk naar een kind en je weet
hoe je naar God moet gaan.
Laat de kinderen ongehinderd
bij Me komen,
want hun namen staan geschreven
in Gods hand.”
Een moment voor de kinderen

God, Gij helpt ons om van de aarde
een stukje hemel te maken. Die hemel is er
waar wij goedheid brengen,
waar wij vreugde zaaien,
waar wij de anderen van dienst zijn.
Zo werken wij mee aan jouw rijk:
een rijk van geluk en vrede
waar alle mensen, jong of oud,
van welk ras of stand ook,
samen leven en werken als één grote familie.
Jouw kinderen, God, broers en zussen van Jezus.
En wij bidden voor hen die gestorven zijn (…).
Zij leven verder in jouw hemel,
in jouw grote liefde, voor altijd. Amen.
Onze Vader
Bidden we met open handen als teken dat wij graag
hebben dat Jezus met ons meegaat.
Laten we hiervoor rechtstaan:

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 schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Evangelie
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Jezus, ik denk aan Jou,
Jezus, ik spreek met Jou
Jezus, ik hou van Jou.
Homilie

duiding bij de lezingen

Voorbeden
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
die vandaag en alle komende dagen klaar staat
om MET IEMAND ALS JIJ op tocht te gaan:
Kind:
Voor de mama’s en papa’s.
voor alle mensen die ons graag zien.
Laat ze ons helpen
om vriend te zijn van Jezus. We vragen:

Ik geloof dat wij Hem mogen helpen
om van de wereld een toffe plek te maken.
Dat geloven wij ook.
Ik geloof dat de Geest van God altijd bij ons is.
Ik geloof dat wij met zijn kracht,
fijne mensen kunnen zijn.
Dat geloven wij ook.
Ik geloof dat alle mensen leven,
ook wanneer ze gestorven zijn.
Dat geloven wij ook.
Offerande

Ouder:
Speciaal voor onze kinderen,
dat zij door ons mogen ervaren wat geloven is,
dat zij steeds opnieuw voelen
dat er mensen zijn die met hen meegaan,
hen steunen en bemoedigen.
We vragen: dat ons bidden en ons zingen …
Kind:
Dat alle mensen veel toffe dingen
en andere fijne mensen mogen ont-moet-en.
We vragen: dat ons bidden en ons zingen …
Ouder:
Voor onszelf en alle kerkmensen:
dat wij gedreven door Gods geest
telkens opnieuw durven kiezen
om in Jezus' voetspoor te stappen
en op te komen voor vrede en gerechtigheid...
We vragen:Ddt ons bidden en ons zingen …
Lector:
Goede Vader, wij vragen U,
geef aan al deze mensen, klein en groot,
de kracht om te leven zoals Uw Zoon.
Gij blijft hen steunen en begeleiden
op de weg naar U. Dat vragen wij U,
door Christus, onze Heer. Amen.
Geloofsbelijdenis
Laat ons samen met kleine woorden
ons groot geloof uitspreken.
hiervoor staan we recht

Ik geloof dat God ons heel graag ziet,
zoals lieve mama's en papa's
van hun kinderen houden.
Dat geloven wij ook.

De misdienaars brengen de gaven op het altaar
Door jouw bijdrage te geven help je om ons als geloofsgemeenschap te blijven vieren,
bv misboekjes, bloemen, …Dank je wel!
Ondertussen is er een stukje muziek.

Gebed over de gaven
God van Liefde,
Jezus toonde ons wie Jij bent.
Zoals een moeder en een vader,
zoals mensen van ons houden,
geef Jij ons aandacht en ga Jij met ons op tocht.
Dank je wel voor het brood en de wijn
dat we van Jou krijgen.
Laat deze kinderen uitgroeien
tot mensen van liefde.
Dat zij van elkaar houden en van U,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
De Heer zal bij u zijn, De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Toen Jezus met zijn vrienden aan tafel ging,
sprak Hij een dankgebed uit.
Vandaag gedenken wij wat Hij deed:
danken, het brood breken en delen.
Daarom bidden we:
God, dank Je wel voor Jezus, jouw zoon.
Hij heeft ons getoond
hoeveel Jij van ons houdt.
Alle mensen hier en thuis
zijn erbij omdat ze willen zijn als Jezus.
Daarom vragen we:
zegen ons, zegen dit brood en deze wijn,
zodat ze een teken zijn van Jezus zelf.
Op die laatste avond (…)
hiervoor staan we recht

