4e paaszondag c-jaar
12 mei 2019

Doop van Henri en Pifte
3e instapviering 1e communicanten
Tijdens het lied komen de ouders van de
dopelingen naar voor met de 1e communicanten.
Zij dragen een bloem mee voor Maria.
Ook de offergaven worden aangebracht.
Ondertussen zingen we mee met het schoolkoor
van de Heilig-Hartschool.

Lied

De kleine kapelletjes worden versierd
want in de mei wordt je naamdag gevierd!
Je beeld, Maria, in linten en bloemen.
Ook wij mogen jou onze moeder noemen.
Je kleuren, Maria, zijn wit en blauw,
je glimlach, Maria, verdrijft alle kou.
Je eenvoud, Maria, het lijkt zo gewoon,
maar jij was de moeder van Jezus, Gods zoon.
Welkom
Maria toont ons geloof, hoop en liefde.
In deze viering kijken we hoe deze drie plaats
krijgen in ons leven.

LIEFDE
...
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Stiltemoment
Lied

Het dikke boek met mooie verhalen
vertelt over Jezus en God onze Heer.
De woorden zijn zacht,
ze doen ons hart stralen.
Ze leren ons goed te zijn, altijd weer.
Dag lieve Heer, je mag het wel weten.
Ik vind die verhalen van Jou heel erg fijn.
Ik wil ze onthouden en nooit vergeten.
Ze helpen met lief en eerlijk te zijn.

HOOP
In de bijbel vinden we veel verhalen
die ons over HOOP spreken.
Als wij die verhalen vertellen,
geven wij elkaar hoop door.
Maria was een eenvoudige, maar gelovige vrouw
Zij hoopte op een betere wereld,
een betere toekomst.
Laten we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel:
het Magnificat.
We maken onze drie kruisjes:
Jezus, ik denk aan Jou
Jezus, ik spreek over Jou
Jezus, ik hou van Jou

Uit het evangelie van Lucas
Lied

Het dikke boek met mooie verhalen
vertelt over Jezus en God onze Heer.
De woorden zijn zacht,
ze doen ons hart stralen.
Ze leren ons goed te zijn, altijd weer.
Dag lieve Heer, je mag het wel weten.
Ik vind die verhalen van Jou heel erg fijn.
Ik wil ze onthouden en nooit vergeten.
Ze helpen met lief en eerlijk te zijn.
GELOOF
Maria gelooft in haar zoon,
in wat hij doet en zegt, ook al gaat dat in
tegen wat er toen gezegd en gedacht werd.
-Mensen die regelmatig hier samenkomen
om te bidden, vieren dat ze geloven en ervaren
dat God op één of andere manier mee gaat
in hun leven.
-Kinderen die hun eerste communie willen doen,
doen dit om vriend van Jezus te zijn
-Ouders die hun kinderen willen laten dopen
doen dat vanuit hun geloof in God die mee
voor hun kinderen zorgt.

Spreken we samen uit in wie wij geloven.
Laten we daarvoor rechtstaan.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat de God een goede Vader is
die alles heeft gemaakt.
Alles is zo mooi.
Ja, dat geloof ik.
Ik geloof dat Jezus
voor altijd bij ons wil zijn.
Hij houdt heel veel van ons.
Ja, dat geloof ik.
Ik geloof in de goede geest van God.
Hij helpt ons om goed te zijn voor alle mensen.

Koop een bloemetje en plezier
de mama’s, jezelf of anderen.
Tegelijkertijd help je de mensen
van welzijnsschakels, zodat ze
in augustus
een busuitstap
naar Bokrijk
kunnen maken.

Hartelijk dank!
Thema-avond door
PAX CHRISTI Vlaanderen:
'Werken aan vrede in de wereld'.
Algemeen directeur Annemarie Gielen
verzorgt de inleiding.
Daarna is er kans tot vragenstelling.
Wie belangstelling heeft kan zich
inschrijven via: marlcath@skynet.be
of telefonisch: 03776 89 28
Van harte aanbevolen!!

Maandag 27 mei
om 19u30
in vergaderzaal
Ons Huis,
Schoolstraat 270.

Voorbeden
Maria, wij bidden tot U
voor alle mensen die veel verdriet hebben.
Korte stilte.

Maria, wij bidden tot U
voor alle mensen die zich alleen voelen.
Korte stilte.

Maria, wij bidden tot U
voor alle kinderen en volwassenen
die niet in vrede kunnen leven.
Korte stilte.

Maria, wij bidden tot U
voor alle zieke mensen.
Korte stilte.

Maria, wij danken U
voor alle mama's
en voor alle mensen
die mama zijn voor anderen.
Korte stilte.

Maria, wij bidden tot U
dat wij door deze viering
bemoedigd worden
en met dankbaarheid en vreugde
terugkeren
om ons dagelijks leven
te hervatten. Amen.
Lied

Een duim voor jou, een duim voor jou,
een duim voor mij, een duim voor mij.
Een duim voor Jezus er nog bij,
Hij is nu heel diep in mijn hart.
Ik dank voor deze nieuwe start,
we vierden feest dicht bij de Heer.
We werden vrienden meer en meer
met alle mensen hier tesaam
doen wij nu verder in Zijn naam!
Dag goede God, we vonden 't fijn
om hier zo dicht bij Jou te zijn!
Jij geeft ons kracht en steeds weer moed.
Jij blijft de beste vriend, voorgoed!
Mededelingen
Zending en zegen

Ja, dat geloof ik.
Ik geloof dat alle mensen verder leven,
ook wanneer zij gestorven zijn.
Ja, dat geloof ik.
Aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
Vanuit dit geloof en vertrouwen
willen we de Henri en Pifte dopen.
De grote kaars van leven, geeft
geloof, hoop en liefde door.
Doopbelofte van ouders en peter en meter
Doop en zalving
God draagt mensen op handen
zoals een adelaar zijn jongen op vleugels ...
Samen aan tafel
Ieder uitgenodigd om een bijdrage te geven
zodat vieringen als deze ook in de toekomst
mogelijk blijven in onze geloofsgemeenschap.
DANK!!!

Gebed over de gaven
We bidden samen:

God, wij danken U
omdat wij samen aan tafel mogen gaan
en Jezus ook nu bij ons is.
Met een mooi gedekte tafel
met bloemen en kaarsen
met dit brood en deze wijn,
willen wij doen zoals Jezus.
Zegen ons en ook deze gaven
en geef ons een warm hart
om uw wereld in te richten tot een tafel
waaraan iedereen welkom is. Amen.
Gebed bij brood en wijn van leven op tafel
God, we zitten hier aan tafel,
net zoals Jezus doet met zijn vrienden.
(…).
Lied

Vertel het aan de mensen
met zorgen of verdriet:
dat God er is voor iedereen
en dat Hij hen graag ziet.
God, zo komen wij
elke zondag samen
om Jezus te gedenken.
En willen wij proberen om te doen als Hij.
Daarom danken wij U, God.
Jezus noemde U, Vader, Papa.
Dank U wel dat U voor ons
een goede Papa en Mama voor ons bent.

Daarom ook mogen wij telkens
bij U komen om te vertellen
wat ons bezig houdt:
waar we blij en gelukkig om zijn,
waar we ons zorgen om maken,
en ook waar we verdrietig om zijn.

Lied

Zo bidden wij voor de mensen
die hier graag aanwezig waren geweest
en voor hen die gestorven zijn.
Enkelen noemen wij vandaag bij hun naam. (…).
Maar zoveel mensen
hebben een speciaal plaatsje gekregen in ons hart
ook al wordt hun naam vandaag niet genoemd.

Inleiding op de communie
Vrede hebben we elkaar al toegewenst.
We ontvangen nu het "Lichaam van Christus".
Dat wil zeggen:
jij mag deel hebben aan Jezus’ droom
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Aan wat jij zegt en doet, zal iets te zien,
te horen, te voelen zijn, van wie Jezus is.
Er gaat bevrijding van uit,
kracht die mens en wereld beter maakt.
Ons "Amen" zegt dat wij dit willen waarmaken,
of ten minste willen proberen.

Voor alle mensen en ook voor onszelf
bidden we zoals Jezus ons geleerd heeft
Onze Vader
Mogen we aan één van de papa's of mama's of
oma of opa vragen om met uw kind / kleinkind
rond de trappen te komen staan in een grote
kring.

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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Vrede, vrede, vrede voor de mensen
in alle landen, groot en klein.
Geen oorlog en boosheid,
geen onderdrukking, maar vrijheid.
Vrede zal er zijn.

Heer, tot wie zouden wij gaan,
Gij hebt woorden van eeuwig leven. Amen.
Communie
Ondertussen speelt de papa van Pifte (klarinet),
samen met Christophe (orgel)

Voor alle mama's, oma's, plusmama's,
pleegmama's, ….
op deze moederdag:

Kruisje voor de Eerste Communicanten
(Groot)Ouders, leg de handen op hun schouders,
als teken dat jullie mee op weg gaan.
Voor jullie, kinderen en ouders,
willen wij dan ook samen bidden:

God, wij bidden om uw zegen
over deze kinderen en hun families.
Mag dit kruisje voor hen een teken zijn
dat zij geloven in uw liefde
voor alle mensen.
Mag dit kruisje hen ook de kracht geven
om ook anderen uw liefde te laten zien.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen. Amen.
Het kruisje is ook een teken van vrede.
Terwijl de kinderen een kruisjes krijgen,
delen wij de vrede met elkaar.

PROFICIAT !!!!!

