Eucharistieviering 25 september 2022
Samen onderweg in de toekomst
In het kwartier voor de heilige Mis kunt u kijken naar
de Podcast van de Kermis, Binnenvaart en Circus

Verantwoordelijk voor elkaar
R.K. Parochie voor de Binnenschippers
Kermis- en Circusgemeenschap
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OPENINGSLIED

Dit huis van glas en staal

Wij allen hier verzameld, op deze plaats bijeen,
zijn vol hoop en toekomstdromen
dit uur samen hier gekomen,
in dit huis van glas en staal,
in dit huis voor allemaal.
Een ieder is hier welkom, geen mens staat hier alleen,
want de vreugde en de tranen
delen we een uur lang samen,
in dit huis van glas en staal,
in dit huis voor allemaal.
Wij mensen, grote, kleine, op dit uur hier bijeen,
willen zingen, vieren, bidden,
vragen: God wees in ons midden,
in dit huis van glas en staal,
in dit huis voor allemaal.
WOORD VAN WELKOM:

Verantwoordelijk voor elkaar

KRUISTEKEN
In de Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
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LIED OM DE GOEDE GEEST EN ONTFERMING
Bidden wij over dit schip, waarin wij zijn samengekomen;
dat het een plaats van ontferming mag zijn,
waarin wij ons in God geborgen weten.

Refrein:

Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons,
Bidden wij over de woorden die hier voor ons zullen klinken;
dat zij ons vertrouwd maken
met de wijze waarop God met mensen omgaat.

Refrein:

Christus, ontferm U over ons,
Christus, ontferm U over ons,
Christus, ontferm U over ons,
Bidden wij over allen die hier niet aanwezig zijn,
over de wereld die ons lief is;
dat vrede en recht er het teken worden
van Gods aanwezigheid.

Refrein:

Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons,
Moge de almachtige God zich over ons
ontfermen, mogen Hij en wij elkaar de fouten
vergeven en dankzeggen voor het vele goed dat
wij hebben ontvangen.
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DE PAASKAARS WORDT ONTSTOKEN
GLORIALIED

Looft onze Heer

Looft onze Heer;
wondere daden heeft Hij voor ons, Zijn volk, gedaan.
Looft onze Heer,
vol van genade doet Hij ons veilig samengaan.
Looft onze Heer, want Hij is goed.
Hij is ons steeds nabij;
dat God geprezen zij.
Zingt God ter eer;
wondere wegen leiden ons naar het Vaderland.
Zingt God ter eer.
Volheid van zegen schenkt Hij ons reeds als onderpand.
Zingt God ter eer, want Hij is goed.
Hij is ons steeds nabij;
dat God geprezen zij.
GEBED
1STE LEZING

UIT DE PROFEET Amos 6,1a.4-7

Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria.
Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten
lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. Luidkeels zingen
jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf.
Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven
jullie je in, maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk ten onder
gaat. Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest
en geluier is voorbij.
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TUSSENZANG

Handen heb je om te geven

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein:

Open uw oren om te horen,
open uw hart voor alleman.
Open uw oren om te horen,
open uw hart voor alleman.

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Refrein
Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God, die Liefde is.
OVERWEGING:

Toon je verantwoordelijkheid
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EVANGELIE

Lucas 16,19-31

HET VERHAAL naar Lucas
Een rijke man in deftige kleren, leefde alsof het altijd zomer was,
alsof hij het eeuwige leven had. Iedere dag vierde hij feest met
mensen die ook rijk waren. En hij dronk met zijn vrienden en
vriendinnen. Hij keek niet verder dan zijn feestneus lang was. Hij
had een tweelingbroer die arm was en omdat hij arm was dronk
hij te veel om zijn verdriet te vergeten.
'Jij bent Lazarus', zei de rijke man dan, 'het is jammer voor jou
want jij blijft altijd arm en geluk vind je niet. Je sterft jong.
Als een mens vijftig is ziet hij Abraham, maar jij zal Abraham niet
zien'.
De tweelingbroer zweeg en dacht: Bij God, dit kan niet. De
wereld en het geluk zijn niet alleen voor rijke mensen.
De arme tweelingbroer ging dood toen hij veertig jaar was. Zie
je wel, dacht zijn broer hij is nog geen vijftig jaar, hij heeft
Abraham nog niet gezien. Maar de arme kon er niet bedroefd om
zijn: zijn leven was honger en verdriet geweest.
Nu kwam hij in een nieuwe wereld. En in die wereld mocht hij
aan de feesttafel zitten, ja, vlak naast Abraham.
Zijn hart was vervuld van de vrede van God en hij kon weer
zingen.
Tien jaar later, toen hij vijftig was, stierf de rijke broer.
En in de nieuwe wereld was hij alles kwijt.
Hij had niets mee kunnen nemen. Hij zag hoe zijn tweelingbroer
dicht bij Abraham was en iedere dag feest had.
Hij herinnerde zich hoe hij tegen zijn broer gezegd had: 'Jij bent
Lazarus, jij blijft altijd arm, en geluk vind je niet'.
Hij schaamde zich dood.
Zelf vond hij nu geen geluk.
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GELOOFSBELIJDENIS
DE TWAALF ARTIKELEN VAN HET GELOOF
I.

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;

II.

En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer;

III.

Die ontvangen is van de Heilige Geest;
geboren uit de Maagd Maria;

IV.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;

V.

Die nedergedaald is ter helle;
de derde dag verrezen uit de doden;

VI.

Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand
van God de almachtige Vader;

VII.

Van daar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden;

VIII.

Ik geloof in de Heilige Geest;

IX.

De Heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;

X.

De vergeving van de zonden;

XI.

De verrijzenis van het lichaam;

XII.

En het eeuwig leven. Amen.
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DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT
BROOD EN WIJN WORDEN GEREED GEZET

U kunt u collectegeld overmaken op
NL25 INGB 0003 0468 25
Penn. Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen
o.v.v. collecte 25 september 2022
OFFERZANG

Brood op tafel

Brood op tafel, een hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen, iedere dag;
gewoon, wat een mens niet ontbreken mag.
Beker met Wijn, een Vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens:
verbonden worden met iedereen,
want wie houdt het uit, moederziel alleen?
Maaltijd houden met Hem die sprak
en Zich in Zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de Wijn,
want zo wil Hij Zelf in ons midden zijn.
BROOD, WIJN EN DE MATERIELE GAVEN
WORDEN GEZEGEND

Wij bidden voor de intenties en ontsteken 4 kaarsen
Bidt allen dat ons gezamenlijk offer aanvaard mag worden door
God de almachtige Vader.
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.
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TAFELGEBED
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.
Heer onze God, wij danken U dat wij geboren zijn, dat wij
bestaan, met moeite en vol vreugde, dat wij sinds
mensenheugenis U ter harte gaan, dat wij uw hemel en uw
aarde zijn. Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt, Gij
roept ook al uw mensen bij hun naam; van verre kent Gij ons,
God van ver en van dichtbij, Gij zijt het licht van onze ogen, Gij
zegt ons vrijheid toe, leven in overvloed, - wij houden U aan uw
woord, Heer onze God; wij roepen U, met deze stem die Gij
gegeven hebt, wij aanbidden U met de woorden:
Heilig, heilig, heilig,
Heer van alle machten.
Hemel en aarde zijn
vol van uw heerlijkheid.
Kom ons bevrijden,
Gij allerhoogste.
Gij komt bevrijden, allerhoogste God, Gij zijt gekomen Christus de Heer. Wij danken U omwille van hem die is uw
redding, beeld en gestalte van uw menslievendheid, één van ons
bloed, uit de mensen genomen, Jezus van Nazaret, man van
genade, licht van uw licht.
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Wij danken U omwille van hem die in de wereld zijn weg gegaan is,
die blinden geneest en doden ten leven wekt;
die wat hij doen kon hééft gedaan
voor al uw mensen, die in de nacht,
de laatste van zijn leven, een teken van liefde heeft gesteld.
Accl:

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam
Nooit zal de vijand ons deren.

CONSECRATIE…
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Accl:

Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam
Nooit zal de vijand ons deren.

Daarom stellen wij hier dit teken van ons geloof, Heer onze God,
daarom zal uw kerk op aarde die naam hooghouden: Jezus gekruisigd
en begraven, Jezus opgestaan uit de dood, Hij, uw Zoon en Heer van
allen, die komen zal om recht te doen aan deze wereld, doden en
levenden.
Zend uw Geest, God in ons midden,
vriendschap en waarheid, leven in overvloed.
Maak ons vrij van angst en verbittering,
vrij voor ieder die onze naaste is;
dat onze handen de vrede opbouwen,
huizen van vrede voor onze kinderen;
verhaast de tijd en vestig uw toekomst,
de nieuwe schepping waar Gij ons licht zijt, alles in allen.
Dan zal uw Naam op aarde geheiligd zijn, door Jezus
Christus, met hem en in hem, tot in alle eeuwigheid. Amen.
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ONZE VADER
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 leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
TWEE VINGERS IN DE VORM V
GEBED OM VREDE
V
V
V

Vergeving
Vriendschap
Vrede
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GEBED VOOR DE VREDE IN OEKRAINE
Vader,
Bescherm ons
Ons allemaal
De wij die angstig is
De wij die redt wat er te redden valt
De wij die vlucht
De wij die verscheurd is
De wij die weent
De wij die niet begrijpen kan
De wij die om hulp vraagt
Hoor onze roep,
Van ons allemaal,
Want wat een ander raakt,
Raakt ons ook
Help ons, Vader
En bescherm ons
Allemaal.
Amen
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LAM GODS
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede
HEILIGE COMMUNIE
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek
slechts een woord en ik zal gezond worden.
MUZIKAAL INTERMEZZO
COMMUNIELIED

Wie deelt in mijn geluk

Wie Brood met mij breekt en Wijn met mij deelt,
die deelt in mijn geluk;
wie ‘t woord tot mij spreekt dat eenzaamheid heelt,
die zeg ik: wij, jij en ik.
Wie mens voor mij is in vreugde en pijn,
die deelt in mijn geluk;
wie vraagt om een vis, hem geef ik geen steen;
die zeg ik: kom, hier ben ik.
De God die mij riep in vreugde en pijn:
Hij deelt in mijn geluk.
De God die mij schiep, als Hij zal ik zijn.
Hij zegt mij: wij, jij en ik.
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TER OVERWEGING
Gebed van de heilige Franciscus
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.

15

GEDICHT VOOR DE KINDEREN
MEDEDELINGEN
WEESGEGROET MARIA
3 weesgegroetjes:
Geloof… Hoop en Liefde
Weesgegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
SLOT/ZEGENGEBED
SLOTLIED

Kom, ga mee

Kom, ga mee, geef ieder een hand;
samen bouwen aan een nieuw land.
Het Rijk van God leeft diep in je hart;
vandaag begint een nieuwe start.
Kom, ga mee en geef ieder een hand;
samen bouwen aan een nieuw land.
Het Rijk van God leeft diep in je hart;
vandaag begint een nieuwe start.
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DANK JE WEL
-

K.S.C.C. zangkoor
De organist en pianist Martin Hoenselaar
De bloemverzorging
Technicus Ruben van Schaijk
De koster

