Eucharistieviering 27 november 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

Sinterklaas
1e Zondag van de Advent
R.K. Parochie voor de Binnenschippers
Kermis- en Circusgemeenschap
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OPENINGSLIED O Heiland, open wijd de poort
O Heiland, open wijd de poort
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
die aller mensen Redder zijt;
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.
Besproei ons hart, zo dor en droog,
met dauw en regen van omhoog.
Gij zijt het zacht ootmoedig Lam;
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam.
O Morgenstond, zo lang verbeid,
o Zon van algerechtigheid,
de dag breekt aan, de nacht is om:
wij wachten, kom, Heer Jezus kom!
WELKOM:

Aan de horizon daagt Licht

KRUISTEKEN
In de Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
GEBED/LIED OM DE GOEDE GEEST
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.

Heer, ontferm U
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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: Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons,
Heer, 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.
AANSTEKEN VAN DE ADVENTSKAARS
Advent:
aan de horizon – nog vier weken ver –
daagt Kerstmis op,
de geboortedag van Hem die hoop en toekomst aanreikt,
die licht brengt in onze duisternis.
Als teken van die komende hoop
steken wij licht aan: de eerste kaars van onze adventskrans.
KAARS AANSTEKEN
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ADVENTSLIED

Wees in deze dagen

Refrein:
Wees in deze dagen van duisternis en kou
het Licht dat deze kaars is voor jou.
Wij hebben groen gevonden
en een krans gemaakt,
zodat het mooie leven
niet verloren raakt.

Refrein

De eerste kaars gaat branden.
Waar een lichtje schijnt,
daar zullen donkere nachten
minder donker zijn.

Refrein

GEBED
EERSTE LEZING

(Jes., 2, 1-5)

Uit de profeet Jesaja
De openbaring over Juda en Jeruzalem,
die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving.
Op het einde der dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer
gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen,
verheven boven de heuvels,
en alle volken stromen naar hem toe;
en zij zeggen:
`Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
uit Jeruzalem het woord van de Heer.’
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Hij zal recht doen onder de volken,
en machtige naties straffen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en oorlog leren ze niet meer.
Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.
TUSSENZANG

Daar vertrouw ik op

Alle dingen gaan voorbij.
Zo heb Jij het ooit bedacht;
zo is het goed.
Als een Vriend ging Jij ons voor
en trok een spoor dwars door de nacht.
Dat geeft ons moed.

Refrein:
Dat er troost en licht zal zijn
en Jij ons optilt uit de pijn;
daar vertrouw ik op.
OVERWEGING:
EVANGELIE

Aan de horizon daagt Licht
(Mt. 24, 37-44)

Kennen jullie het verhaal van Noach en de ark ?
Hij had de mensen nog zo gewaarschuwd en gezegd: 'Als
jullie niet beter gaan leven dan komt er narigheid van.
Dan komt er een ramp, een grote zondvloed!'
En wat deden de mensen? Ze gingen gewoon door met
eten en drinken en vrolijk zijn en dachten er niet over na.
Ze hadden niet in de gaten dat Noachs waarschuwing van
God kwam, en dat het écht menens was !
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Toen Jezus op aarde leefde zei Hij eens:
'Wees waakzaam en wees goed voorbereid want je weet
nooit wanneer de dingen zullen gebeuren waarin God zich
zal laten zien'. En wat deden de mensen?
Ze gingen gewoon door met eten en drinken en vrolijk zijn
en dachten er niet over na.
Ze hadden niet in de gaten dat Jezus' waarschuwing van
God kwam, en dat het écht menens was!
En vandaag? Je kunt het in alle kranten lezen en op de
televisie kun je het zien.
Er is oorlog, pijn, verdriet. Is dit een waarschuwing?
Sommige mensen willen er niets mee te maken hebben.
Ze draaien de knop om.
Ze gaan gewoon door met eten en drinken en vrolijk zijn en
denken er niet over na. Ze hebben niet in de gaten dat dit
misschien wel eens met God te maken kan hebben.
Gelukkig zijn er ook mensen die in al deze gebeurtenissen
God horen huilen en roepen. Wees daarom waakzaam.
Zet je hart en je ogen en oren goed open.
Want God laat van zich horen en roept!
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GELOOFSBELIJDENIS
Belijden wij ons geloof in God
die met mensen steeds opnieuw wil beginnen.
Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.
Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.
Ik geloof in Jezus.
In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.
Ik geloof in zijn Geest,
die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen
DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT
BROOD EN WIJN WORDEN GEREED GEZET
EEN COLLECTE WORDT GEHOUDEN

U kunt u collectegeld overmaken op
NL25 INGB 0003 0468 25
Penn. Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen
o.v.v. collecte 27 november 2022
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INSTRUMENTAAL
OFFERZANG

Een brood wordt brood voor twee

(Melodie: De zak van Sinterklaas...)
1e Couplet:
Eén brood wordt brood voor twee,
brood voor twee, brood voor twee.
Wie honger heeft, eet mee;
er is genoeg, genoeg voor twee.
Dus eet maar en doe maar
en schuif eens rustig aan.
Wie meedoet en mee eet,
die blijft niet eenzaam staan.
Eén brood wordt brood voor twee,
brood voor twee, brood voor twee.
Wie honger heeft eet mee;
er is genoeg, genoeg voor twee.
2e Couplet:
Eén huis wordt huis voor twee,
huis voor twee, huis voor twee.
Wie nergens woont, leeft mee;
er is bij mij wel plaats voor twee.
Dus kom maar en leef maar,
maak het maar naar je zin.
Wie meedoet en meeleeft
die mag er altijd in.
Eén huis wordt huis voor twee,
huis voor twee, huis voor twee.
Wie nergens woont, leeft mee;
er is bij mij wel plaats voor twee.
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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.
TAFELGEBED
Wij danken U, Heer, onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:
Heilig, Heilig, Hoogverheven,
Heilig zijt Gij, onze God.
Heilig, Heilig, nooit volprezen,
Heer des hemels Sabaoth.
Hosanna in den hoge, hosanna onze God.
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Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.
Acclamatie:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
CONSECRATIE….
Acclamatie:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Acclamatie:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
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Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht.
Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.
Acclamatie:

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.
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.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
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GEBED OM VREDE
V
V
V

Verwachting
Vertrouwen
Vrede

De vrede van Christus zij met ons allen. Amen.
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.
INSTRUMENTAAL
COMMUNIELIED

Het wees gegroet

Ik groet u vol genade,
sprak d’engel Gabriël.
De Bron van uw genade
is God, Emmanuel.
Want onder alle vrouwen
zijt gij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen;
in dank uw heerlijkheid.
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En meer nog zij gezegend
de Vrucht van uwe schoot.
Door Hem zijn wij genezen
van een volkomen dood.
Gods moeder, wil ons horen:
bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren
in ’t uur van onze dood.
TEKST

'Menslief ik hou van je'

TWEE MANIEREN VAN LEVEN
Je leert auto rijden. Je volgt de mode.
Je leert talen, Je bent thuis in de techniek.
Je leert een hoop dingen.
En toch, op zekere dag zit je muurvast.
Ze hebben je alles geleerd,
maar je niet leren leven.
Ze hebben je gezegd: vooruit komen,
carrière maken, geld verdienen,
profiteren, veel 'hebben',
alsof het geluk lag in de lijn van de hebzucht.
Mensen zijn als jakhalzen in een eindeloze jungle,
ze jagen op 'brood en spelen'.
Ze menen vrij te zijn.
Maar ze liggen vast aan de ketting van eigen dwaze
begeerten. Er zijn twee manieren van leven:
de ene begint met soberheid en eindigt met feest.
De andere begint met feesten en eindigt met hoofdpijn,
vermoeidheid, onvoldaanheid en allerlei neurosen.
GEDICHT VOOR DE KINDEREN
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MEDEDELINGEN
3 kaarsjes bij Maria: teken van Geloof Hoop en Liefde
WEESGEGROET MARIA
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

DANK JE WEL
-

Aalmoezenier B. van Welzenes, sdb.
K.S.C.C. koor
Organist Martien Hoenselaar
De bloemverzorging Yvonne
De koster
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SLOTLIED

Zijn knecht staat te lachen en roept ons al toe:
“Wie zoet is krijgt lekkers, Wie stout is de roe!"
O lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij
en rijd niet vanavond ons huisje voorbij!
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