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Orgelspel: Improvisatie op melodie gezang 600

allen staan

Tijdens het orgelspel wordt het Lectionarium op de lezenaar geplaatst en de
kaarsen hierbij ontstoken.
In stilte te lezen (tijdens orgelspel) als opening van de viering:
Om de aarde te bewonen,
met elkaar voor God te staan
in dit uur van ons bestaan:
tot elkaar zijn wij gekomen.
Leven is van zeven dagen
lief en leed, verdriet en licht,
als een boek dat voor ons ligt,
als een blad met open vragen.
Nu dan midden in ons leven
noemen wij de naam van God,
als een roepstem van ons lot,
als een woord aan ons gegeven.
God van mensen als een wonder,
niemand weet waarom en hoe,
komt zijn naam nu op ons toe,
want we kunnen maar niet zonder.

Inleiding:

allen staan

Aan het begin van deze viering
mogen wij ons herinneren de belofte die Jezus deed:
“Waar mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.”
Bewust van die belofte vragen wij:
Leer ons de stilte van de eenvoud, de stilte van de wijsheid,
Stilte van de liefde.
Stilte die spreekt zonder woorden, stilte van geloof.

Leer ons ons hart en onze geest tot stilte te brengen,
Dat we mogen luisteren naar de beweging van uw Geest
en uw aanwezigheid ervaren in de diepte van ons wezen.
Wij willen stil zijn voor U en gebeden de ruimte geven,
die door woorden niet kunnen worden bevat.
Luister niet naar onze woorden, maar naar ons biddend hart.
Begroeting:

allen staan

Vrede zij u van God onze Vader die ons geschapen heeft
die ons omgeeft met liefde en trouw.
Vrede zij u van Jezus de Christus in wie de beloften vervuld zijn
die is ons licht en ons leven.
Vrede zij u van de heilige Geest, die in ons woont
die het aanschijn van de aarde vernieuwt.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.
De aanwezigen begroeten elkaar met een teken van vrede.

Gebed om vergeving:

allen staan

+ Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, vergeef mij dat ik te groot en te klein van mezelf denk.
Vergeef mij dat ik U ontvlucht en veronachtzaam.
Vergeef mij dat ik spreek over wat mij niet aangaat
en zwijg over het wezenlijke.
Vergeef mij dat ik Uw woorden lezen kan
zonder er erg onrustig van te worden.
Vergeef mij dat ik vasthoud aan mij onvrij maakt
en niet kan verliezen.
Bevrijd mijn hart van bederf en geweld

en zuiver mijn ziel met de vlam van uw Geest,
opdat ik een bedding kan zijn voor goedheid, vrede en licht,
tot lof van Christus.
Amen.

Inleiding tot het psalmgebed:

allen staan

Open mij, lees mij, breek mijn zegels,
Dat ik niet gesloten blijf,
Tevergeefs geschreven.
Open mij, wek mij, roep de dag uit,
Dat ik opsta uit de slaap
En het licht verwelkom.
Neem mij, lees mij, geef mij adem,
en een lied klinkt als kristal,
helder Woord ten leven.
Lofprijzing, tot uitdrukking gebracht door het orgel

allen zitten

Als psalmgebed
Na een moment van stilte

allen zitten

Die ons schiep,
en ook nu nog
als hier de nacht ons
overmant
houdt in de holte
van uw hand
die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht
Die ons hoedt
in uw schaduw,

onder uw vleugels
toegedekt,
liefde die ons tot
leven wekt,
ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf
is het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.
Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht,
zegen ons met uw
aangezicht.
Sytze de Vries
Eerste Schriftlezing: Jesaja 48:17-21
Antwoordpsalm: psalm 85 (gezang 246) gesproken
Gij koos Heer dit land tot het uwe,
Hebt de keer voor Jacob gebracht.
Herstel ons dan, God die ons heil zijt
Doorbreek uw afgunst van ons.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
Laat komen uw heil over ons.
Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid,
gerechtigheid en vrede, zij kussen elkaar.
Dan welt waarheid op uit de aarde,
Reikt gerechtigheid neer van de hemel.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
Laat komen uw heil over ons.
Overvloed geeft de Heer daarenboven,
Onze aarde draagt haar gewas.

De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:
Reeds begon op de heirbaan haar loop.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen,
Laat komen uw heil over ons.
Tweede Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:1-8
Lied 985, gespeeld op het orgel
Gebedstekst:
Jezus Christus, verlicht mij van binnen, zorg dat ik niet voor het duister
bezwijk. Jezus Christus, breng licht in mijn leven, geef dat ik al uw liefde
aanvaard.
Evangelielezing: Matteüs 25: 14-30

allen staan

Ter overweging

allen zitten

Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen van de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen

allen staan

de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.

Voorbeden met acclamatie:
Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar
Het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Besluit
Eeuwige,
wij danken u voor uw vertrouwen
en geduld met ons, kleine mensen.
Wij danken u dat u ons telkens tegemoet komt.
Wij bidden u, help ons
te vertrouwen
op uw uitgestoken hand.
Amen

allen staan

Moment van afscheid van Paul de Leeuw van Weenen als
penningmeester van de parochie, door de pastoor
Zegenbede, door de lector
Zegen ons, God van vrede,
sta op in ons denken en doen.
Dat wij mensen van hoop,
vrouwen en mannen van liefde mogen zijn,
Uw en elkaars metgezellen,
bondgenoten,
vandaag en morgen
en alle dagen van ons leven.
Slot: orgelspel als afsluiting van de viering.

Collecte bij de uitgang van de kerk

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben,
dan kunt u zich wenden tot pastoor Louis Runhaar,
tel: 033-4940390,
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl
of tot de secretaris van het kerkbestuur,
Lydia Janssen,
tel: 033-4750663
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl

