Gezinsviering
KKI Den Haag Una Sancta
Zondag, 6 november 2016
Door: Pastor Klemens
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Openingslied: Wees welkom allemaal

Wilt u a.u.b. gaan staan?

Wees welkom allemaal,
wees welkom eenmaal andermaal,
wij hebben hier een uurtje feest,
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn
voor groot en voor klein.
Wees welkom allemaal,
en luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent,
Hij wil er altijd zijn:
voor groot en voor klein.
Wees welkom allemaal,
een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bid je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee,
en bid nu voor twee.
Kruisteken en Begroeting
Pastor:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest
Allen:

Amen.

Pastor:

De genade van onze Heer Jezus Christus, die
zichzelf aan ons gegeven heeft in het Laatste
Avondmaal, de liefde van God en de gemeenschap
van de Heilige Geest zij met U allen.

Allen:

En met uw geest.

Word van Welkom
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Gebed om vergeving:
Wilt u a.u.b. gaan zitten?
Pastor:
Waarschijnlijk hebben wij deze week allemaal al wel eens iets
verkeerd gedaan. Laten wij dan aan God en aan elkaar om
vergeving vragen:
1e : Soms noemen wij onze vriendjes niet bij hun naam of lachen we
iemand uit als hij iets anders doet dan wij.
Het spijt ons Heer.
Allen:
Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed. Vergeef mij God en
leer mij hoe het moet.
2e : Wij hebben al zoveel. Wij komen echt niets tekort. En toch
klagen we soms, omdat we weer iets nieuws willen hebben. Het is
niet zo goed dat we steeds mopperen om meer, als we al zo veel
hebben. Het spijt ons Heer.
Allen:
Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed. Vergeef mij God en
leer mij hoe het moet.
Pastor:
Ik denk dat God ons onze fouten zeker vergeeft. Als jij echt van
iemand houdt kan jij die iemand zijn fouten vergeven, zoals ook God
ons vergeeft.
Lofzang: Koor
Openingsgebed:
Goede God, wij noemen alle dingen bij hun naam, van de kleinste
bloem tot de grootste boom. Vóór 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 ons er aan. Met die naam worden wij geroepen om
straks met alle mensen en Jezus aan tafel te gaan. Amen.
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DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing (2 Makk. 7, 1-2.9-14)
Uit het tweede boek der Makkabeeën.
In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen
genomen. De koning wilde ze dwingen van het verboden
varkensvlees te eten door ze met roeden en zwepen te geselen. De
eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt:
“Waarom wilt gij ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten
komen? Wij zijn bereid te sterven, liever dan de wetten van onze
voorouders te overtreden.” Nadat de eerste gestorven was, riep de
tweede broer, kort voordat hij de geest gaf: “Booswicht, gij kunt ons
wel het tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld
zal ons, die voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een eeuwig
leven.” Na hem werd de derde gemarteld. Zonder enige vrees sprak
hij: “Ik heb deze ledematen van God gekregen; uit eerbied voor zijn
wetten doe ik er afstand van, maar ik hoop ze eens weer terug te
krijgen.” De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel
moed bij de jongeman, die zijn folteringen zonder één moment van
zwakte doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer op
dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op het punt te sterven riep hij
nog uit: “Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden,
wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte, dat Hij ons weer
zal laten verrijzen. Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een
nieuw leven zijn!”
Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.
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Lied: Here, maak mij Uw wegen bekend
(https://www.youtube.com/watch?v=zDO0sYQqul4&feature=you
tu.be)
Here, maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
o, Here maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
Want U bent mijn God, de enige God
ja, U bent mijn God, de enige God
laat mij zien (echo), wat U wilt (echo)
door Uw Woord (echo), door Uw Geest (echo) (2x)
Here, maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
o, Here maak mij Uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij
Want U bent mijn God, de enige God
ja, U bent mijn God, de enige God
laat mij zien, laat mij zien,
wat U wilt, wat U wilt,
door Uw Woord, door Uw Woord
door Uw Geest, door Uw Geest
Want U bent mijn God, de enige God
ja, U bent mijn God, de enige God
laat mij zien, laat mij zien,
wat U wilt, wat U wilt,
door Uw Woord, door Uw Woord
door Uw Geest, door Uw Geest
Dank U, Heer
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Evangelie
Pastor:

De Heer zal bij ons zijn.

Allen:

De Heer zal ons bewaren.

Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas
Verteller: Op een dag kwamen enkele Sadduceeen bij Jezus.
Dat zijn mensen die beweren dat er geen verrijzenis
bestaat. Ze vroegen Hem:
Sadduceeen: "Meester, wij zien dat bij Mozes geschreven
staat: als iemand zonder kinderen sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en ervoor
zorgen, dat zijn broer toch een nageslacht krijgt.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde en stierf zonder kinderen.
De tweede en de derde trouwden met de vrouw
en de een na de ander stierven ze alle zeven
zonder dat ze kinderen kregen.
Tenslotte stierf ook de vrouw.
Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
Alle zeven zijn toch met haar getrouwd geweest."
Verteller:En Jezus zei tegen hen:
Jezus:"De kinderen van deze wereld trouwen
en worden ten huwelijk gegeven.
Maar zij die uitverkoren zijn
om te delen in de andere wereld
en in de verrijzenis uit de doden,
trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn als
engelen. En omdat ze kinderen zijn van de verrijzenis,
zijn zij kinderen van God.
Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes te verstaan
gegeven bij de gebeurtenis van de braamstruik.
Want daar noemt hij de Heer:
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de God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob.
De Heer is toch geen God van doden maar van
levenden, want voor Hem zijn alien levend."
Verteller:

Zo spreekt de Heer.

Allen:

Wij danken God.

Overweging
Geloofsbelijdenis: Ik geloof
(https://www.youtube.com/watch?v= MfBaPqhjSZI)
Ik geloof in God.
Ik geloof in Jezus.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Die er altijd is geweest.
Ik geloof, al ben ik klein,
dat ik een kind van God mag zijn,
dat ik een kind van God mag zijn.
Voorbede:
Kind: Wij bidden tot God, die ons bij name kent:
voor de kinderen en de grote mensen,
die hun naam heel weinig horen noemen…
dat hun namen opnieuw met warmte worden uitgesproken;
Laat ons bidden:
Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Moeder: Wij bidden tot God, die onsbij name kent:
voor alle mensen, die erg eenzaam zijn…
dat zij weer een naam krijgen, erbij horen en vrienden vinden;
Laat ons bidden:
Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
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Vader: Wij bidden tot God, die ons bij name kent:
voor hen, die naamloos zijn gemaakt vanwege hun manier van
denken, hun afkomst of hun geloof…
dat zij door ons niet worden vergeten en hun naam terugvinden;
Laat ons bidden:
Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

DIENST VAN DE TAFEL
Collecte: Koor
Offerandelied: A Gift to You
Everything I am
Everything I'be
I gift it to you Lord
And do it thankfully
Every song I sing
Every praise I bring
Everything I do
Is a gift to you
Everything I have
All you've given
I gift it to you Lord
And do it thankfully
Every song I sing
Every praise I bring everything I do
Is a gift to you
Everything I am
Everything I'be
I gift it to you Lord
And do it thankfully
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Pastor: Bidt, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof
en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige
kerk.
Gebed over de gaven
God, onze Vader,
neem onze offergaven genadig aan.
Geef dat wij met een gelovig hart
het lijden en sterven van Jezus uw Zoon vieren. Die leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen.
Allen:

Amen

Grote lofprijzing:
Pastor:
De Heer zal bij ons zijn.
Allen:

De Heer zal ons bewaren.

Pastor:

Verheft je hart.

Allen:

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastor:

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Allen:

Hij is onze dankbaarheid waardig.

(allen gaan staan)
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Eucharistisch gebed:
Wij danken God,
U kent al onze namen, U houdt van ons.
Wij bedanken U voor alles wat U ons
geeft. Voor het licht en de zon,
voor de bloemen en de bomen,
voor de vogels die zingen en de vissen
in het water. Voor het huis waarin wij wonen
en voor alles waarmee wij kunnen spelen.
Wij bedanken U voor alle mensen die voor ons zorgen.
Maar vandaag bedanken wij U vooral voor
Jezus en daarom zingen wij voor U
Kudus: Koor

(allen gaan knielen of zitten)

Vervolg eucharistisch gebed:
Pastor: Nu gaan wij denken aan wat Jezus deed op de laatste dag
van zijn leven. Hij hield met zijn vrienden het laatste avondmaal.
Eerst praatte Hij een hele poos met hen “Jullie weten” zei Jezus,
“dat God en Ik heel veel van elkaar houden. Zo moeten jullie ook
veel van elkaar houden. Elkaar helpen.
Alles voor elkaar over hebben.
Niet altijd de baas willen spelen.
Als jullie onder elkaar de goede geest bewaren
dan ben Ik altijd bij jullie.
Ik heb jullie laten zien hoe goed God is.
Als je leeft zoals ik, dan ben je echt een kind van God.
Nu ga ik mijn leven geven.
Mijn Lichaam en mijn Bloed. Alles.
Hier staan brood en wijn.
Het is de laatste keer dat ik met jullie aan tafel zit.
Maar telkens als jullie eten van dit brood en drinken uit deze
beker moeten jullie denken aan Mij en Mijn liefde voor de mensen.
Toen begon het Laatste Avondmaal.
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Jezus nam het brood in zijn handen.
Hij dankte God.
Toen brak Hij het brood.
Hij deelde het uit aan zijn leerlingen en zei:
“Neemt en eet allen hiervan, want dit is mijn Lichaam, voor u
gegeven”.
En na de maaltijd nam Jezus de beker en zei:
“Drinkt allen hieruit, want deze beker is het nieuwe verbond in mijn
Bloed. Doet dit voortaan om aan Mij te denken”.
Ja God, wij willen denken aan Jezus uw lieve Zoon en de beste
van alle mensen. Hij dacht nooit aan zichzelf.
Hij heeft geleefd en gewerkt
om alle mensen gelukkig te maken.
Nu leeft hij voor altijd bij God.
Maar Hij is ook heel dicht bij ons,
nu wij het Brood breken met elkaar
en samen alles delen.
Daarvoor danken wij U, God
Help ons om te leven zoals Jezus,
om goed te zijn voor elkaar.
En laat er vrede zijn onder alle mensen
door Jezus onze Heer.
Amen.
Onze Vader:
Allen:
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.
Pastor: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen.
Dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
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en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van
Jezus Messias, uw Zoon.
Allen: Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
VREDESGEBED:
Pastor:
Heer Jezus Christus,
U hebt aan Uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u,
Let niet op onze zonden
maar op het geloof van Uw kerk;
Vervul Uw belofte
Geef vrede in Uw naam en maak ons één.
Dat vragen wij U, die leeft in der eeuwen.
Allen :

Amen.

Vredeswens:
Pastor:
De vrede des Heren zij altijd met jullie
Allen:

En met uw geest

Pastor:

Wenst elkaar de vrede

VredesLied: Wil jij mijn vriendje zijn?
Kinderen:
Hé wil jij mijn vriendje zijn, ik heb vrienden nodig
Een vriend op wie ik bouwen kan, die ik vertrouwen kan
Als ik me eenzaam voel en klein
Hé wil jij mijn vriendje zijn
Volwassenen:
Ja ik wil jouw vriendje zijn, jij hebt vrienden nodig
Een vriend die naar je luisteren kan, die met je huilen kan
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Wanneer je zorgen hebt of pijn
Ja ik wil jouw vriendje zijn
Allen:
Ja wij willen vrienden zijn, vrienden heb je nodig
Een vriend op wie je rekenen kan, ik ben er zeker van
't Is met z'n tweeën dubbel fijn
Ja wij willen vrienden zijn
Lam Gods
Pastor:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld

Allen:

Ontferm U over ons

Pastor:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld

Allen:

Ontferm U over ons

Pastor:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld

Allen:

Geef ons de vrede

Uitnodiging tot communie
Pastor:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.
Allen:

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
Maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied: Ochtend ontluikt weer (Morning has broken)
Ochtend ontluikt weer zoals de eerste
Roodborstje zingt weer als was hij er pas.
Lof voor de ochtend, lof voor het zingen:
Dag komt tot leven, nog steeds verrast.
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Dauw op de bloemen fonkelt in zonlicht,
als eens de regen gloednieuw gras.
Lof voor de geuren van landerijen,
waar lang van tevoren zijn voetstap was.
Aan ons gegeven is deze ochtend
heerlijk ontsprongen uit Edens pracht.
Lof met verheffing voor deze morgen:
Gods nieuwe scheppen van deze dag.
Gebed na de communie
Pastor:

Heer, onze God,
grote gaven heeft U ons geschonken.
Wij bidden U:
laat ons nooit ophouden U te loven
voor de heilzame kracht
die U ons geeft in deze Eucharistie.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.
Mededelingen
Wegzending/zegen
Pastor:
De Heer zal bij ons zijn.
Allen:

De Heer zal ons bewaren.

Pastor:

Zegene jullie de almachtige God, Vader, Zoon en
Heilige Geest

Allen:

Amen.

Pastor:

Gaat nu allen heen in vrede.

Allen:

Wij danken God.
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Slotlied: Diep, diep, diep als de zee
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep,
diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.
Deep, deep, deep as the sea.
High, high, high as the sky.
Wide, wide, wide
as the water blue.
Is Jesus' love for you and me.
It is as deep, deep, deep as the sea.
High, high, high as the sky.
Wide, wide, wide
as the water blue.
Is Jesus' love for you.
Is Jesus' love for you.
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