
Slotgebed   
we mogen samen bidden: 

God en Vader, 

Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven 

van geloof in en vertrouwen op U. 

Hij heeft ons getoond hoe wij  

zout en licht kunnen  zijn voor mensen. 

Zijn leven was een zinvol teken  

van een hoopvol bestaan 

voor alle mensen in alle tijden. 

Schenk ons de kracht Hem te volgen, 

als levende getuigen van uw liefde. 

Zo leren wij om als Jezusvriend  

zijn en zw voorbeeld te volgen. 

En kan uw Rijk komen op aarde  

zoals in de hemel. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Kinderen en ouders van  

1e communicanten worden 

uitgenodigd om samen de 

tocht te doen die hier in de 

kerk klaarstaat. 

 

Je krijgt hiervoor  

een boekje,  

dat je kan halen bij één van 

de juffen of meesters. 

 
Lied 

 
Welkom 

… 

Laat ons samen deze viering beginnen  

met het teken van alle Jezusvrienden. 

In de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. 

 
 
 
 
 
 
 

                      Als 
                    zout             
                     en  
                    licht 
                     zijn 

5e zondag A-jaar 

5 februari 2023 

2e ingroeiviering voor 

onze 1e communicanten 

Gebedsviering 



Gebed om nabijheid 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lofprijzing  

Eer aan de Vader in de hemel, 

die ons het leven heeft gegeven, 

die de aarde heeft omringd 

met sterren, zon en maan. 

 

Eer aan de Zoon, Jezus Christus, 

die voor ons Zijn leven heeft gegeven. 

 

Eer aan de Geest, 

die ons hart heeft verlicht, 

opdat wij steeds in vrede 

met elkaar zouden leven. Amen. 

 

Openingsgebed 
om samen te bidden: 

 

Heer, schenk ons de moed 

om, uur na uur en dag na dag, 

meer te worden zoals Jij. 

 

Help ons te getuigen van U en uw liefde 

door zout en licht te zijn voor anderen. 

 

Help ons ons blijvend in te zetten 

om uw droom tot werkelijkheid te maken: 

een hemel op aarde, 

hier en nu, voor iedereen in deze wereld.  

 

Amen. 

 

 

Onze Vader  
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. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 

Amen 

 

Vredewens 

Goede God, 

als we voor elkaar als zout en licht zijn 

dan begint de vrede bij onszelf 

en kunnen we die doorgeven aan elkaar,  

van hand tot hand 

tot die vrede ooit de hele wereld doordringt. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij die vrede dan aan elkaar door. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week 
 
Een berichtje in de nieuwsbrief, 

een vraag op facebook … 

 

Pannenkoeken bakken voor 27 en 28 januari? 

Een vraag die we met velen werd beantwoord 

zodat we iedereen na de vieringen  

iets  lekkers konden aanbieden. 

Dankjewel aan de mensen 

die hun pannetjes hebben  

warm gemaakt voor anderen. 

Dankjewel aan de mensen 

die hebben geholpen bij het bedienen. 

 

Een lichtpuntje van dichtbij 

Eentje voor jou en eentje voor mij. 



God van liefde, wees aanwezig 

in onze verbondenheid met elkaar. 

Schenk ons een open blik, 

dat wij elkaar nabij blijven 

in navolging van Jezus, 

uw Zoon en onze Broeder. 

 

Laat Uw Woord ons waakzaam houden, 

dat het in ons werkt, 

dat het in ons tot daad wordt. 

Uw Woord laat ons zien wie we zijn 

en wat ons te doen staat. 

 

Bemoedig ons, God, 

dat we durven doen 

wat ons hart ons ingeeft; 

dat we durven spreken, 

wat dient tot opbouw van uw Rijk; 

dat we de onzekerheid overwinnen, 

omdat U met ons bent. 

 

U bent ons het meest nabij gekomen 

in uw Zoon Jezus Christus. 

Hij nodigt ons uit 

zout en licht te zijn 

en de weg ten leven te gaan. 

 

Hij is ons voorgegaan op die weg 

die door de dood heen 

leidde naar zijn Verrijzenis. 

Zoals brood gedeeld wordt onder mensen, 

zo is Hij in dit heilig brood 

opdat ook wij - hier en nu - met elkaar 

kunnen breken en delen: 

het lichaam van Christus. 

 

Mag het ons kracht geven 

om zijn weg te gaan. 

Mag zijn Geest ons bezielen, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 

Mogen wij zijn woorden spreken 

die ook ons zijn doorgegeven. 

 

 

 
 
 

Eerste lezing Jesaja 58: 7-10  

 

Een moment met de kinderen 

 

Luisterlied 

 

Door mooie verhalen leer ik meer en meer, 
over Jezus mijn vriend, en God, de Heer. 
Ik spits dus mijn oren en maak het heel stil. 
Hem nog beter kennen, dat is wat ik wil! 
 
Sssst!  
Luister je mee,  
naar een verhaal,  
over de Heer? 
Sssst!  
Luister maar goed,  
want Hij leert aan ons 
hoe het echt moet! 
Sssst! Sssst! 
 

Evangelie  Matteüs 5, 13-16 
we maken drie kruisjes: 

Jezus, ik denk aan jou, 

Jezus, ik spreek over jou, 

Jezus, ik hou van jou 

 

Homilie 
 
 
Orgelmuziek 

 

Voorbeden 

Laat ons dan in onze voorbede bidden voor 

mensen dicht bij ons of iets verder weg. 

 

Goede God, 

ik wil als licht en zout zijn 

voor mama en papa. 

Goede God, 

ik wil als licht en zout zijn 

voor de kinderen uit mijn klas. 

Heer aanhoor ... 
 

Goede God, 

ik wil als licht en zout zijn 

voor de juffen en de meesters. 

Heer aanhoor … 
 

Goede God, 

ik wil als licht en zout zijn 

voor de mensen die ik ontmoet. 
Heer aanhoor … 



Goede God, ik wil als licht en zout zijn 

voor deze geloofsgemeenschap 

waar verbondenheid een steun kan zijn 

voor het leven van elke dag. 

Waar mensen lichtpuntjes willen zijn voor elkaar 

in goede, maar ook in moeilijke dagen. 

Waar wij elkaar steunen  

in de moeilijke dagen van gemis. 

 

Zo bidden we in deze viering voor (…). 

Heer aanhoor ons … 
 

Geloofsbelijdenis 

Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. 

Maar.... 

 

Wij geloven  

dat de Goede God ons graag ziet,  

dat Hij geduld heeft met ons, 

dat Hij ons helpt  

om het verkeerde weg te doen, 

dat Hij steeds een nieuw begin  

kan scheppen zelfs als er iemand  

gestorven is. 

 

Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. 

Maar... 

 

Wij geloven in Jezus,  

die voor mensen wilde zorgen, 

dat Hij geduld heeft met mensen, 

dat Hij wat niet goed is  

kan doen verdwijnen, 

dat Hij uit het graf is opgestaan en nu nog 

steeds met mensen op weg wil gaan. 

 

Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. 

Maar... 

 

Wij geloven in Gods Geest  

die in ons wil wonen, 

dat Hij ons elke dag weer wil helpen, 

dat Hij het verschil ziet  

tussen goed en fout, 

dat Hij mensen levendig maakt  

en hen op weg stuurt 

 

Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels. 

Maar... 

 

Wij geloven in God,  

schepper van nieuw leven. 

Wij geloven in Jezus,  

die nieuw leven openlegt. 

Wij geloven in Gods Geest  

die ons leven vernieuwt. 
 

Dat geloven wij. 

Offerande  
We delen wat we kunnen. Het helpt ons om in deze 

geloofsgemeenschap licht te zijn voor anderen. 

 

De misdienaars komen graag 

rond. Maar heb je geen geld 

bij, dan kan je ook met je 

bankapp je bijdrage doen  

(niet met payconiq). 

 

Het bedrag kan je vrij aanpassen. 

 

Gebed bij brood van leven. 

God, onze Vader, 

we hebben het brood, 

dat in een eerdere eucharistieviering  

werd geconsacreerd, 

op deze tafel klaargezet 

om de herinnering aan Jezus te bewaren  

en te koesteren. 

 

Brood delen is een teken, een symbool, 

dat zijn liefde voor ons  

zichtbaar maakt 

Wij bidden dat de kracht  

van Jezus’ droom van liefde  

niet zou vergaan 

en maak ons tot smaakmakers  

van uw droom 

van gerechtigheid en  

vrede voor alle mensen. 

 

God, 

hier in deze kring willen wij  

dat eenvoudig menselijk gebaar stellen: 

het brood delen, 

teken van vriendschap en trouw. 

 


