Jezus,
jij en ik

LITURGIE EHC-VIERING
NICOLAASKERK, NIEUWEGEIN 23 mei 2021
olv pastoor v/d Vegt

Openingslied:
Dit huis van glas en steen
Wij allen hier verzameld, op deze plaats bijeen,
zijn vol hoop en toekomstdromen dit uur samen hier gekomen
in dit huis van glas en steen (2x)
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 steen (2x)
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 steen (2x)
Begroeting door pastoor
Aansteken van de kaars
Anoek,Olivia
Openingswoord
Hallo, ik ben Olivia en ik ben Jayson en wij heten alle mama’s en papa’s
welkom.
Hallo, ik ben Daan en in ben Cisca wij heten alle broertjes en zusjes welkom.
Hallo, ik ben Eliza en ik ben Zavely wij heten alle oma’s en opa’s welkom.
Hallo, ik ben Quinn en ik ben Anoek wij heten pastoor van der Vegt welkom.
Hallo, ik ben Magnus ik heet alle andere mensen welkom
Ouder: Joyce ( moeder van Anoek)
Hartelijk welkom allemaal, groot en klein, in onze kerk op deze mooie dag.
Hier vooraan zitten onze communicantjes samen hebben ze deze dag
voorbereidt. Vandaag is hun grote dag, de dag van hun eerste communie.
Samen maken we er een mooie viering van.
Terugblik Project Eerste Heilige Communie
Sandra, Daan, Cisca, Quinn, Eliza, Anoek, Zavely
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Gebed om vergeving:
Quinn

Quinn:
Goede God,
soms hebben wij geen zin om iemand te helpen.
Soms mag een kind niet meedoen met ons.
Soms zeggen we onaardige dingen over iemand anders.
Soms blijven we heel lang boos op een vriendje
Cisca
Goede God, laat ons van onze fouten leren,
dan kunnen wij het weer goedmaken met elkaar,
en werken aan een betere wereld.
Pastoor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen
Lied om ontferming: Kyrië
Om de mensen en de dieren, om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten, al uw schepselen in nood.
Om een wereld zonder toekomst, om de macht die ons kleineert,
roepen voor alle volken: Kyriëleis, ontferm U Heer.
Zoveel droefheid niet te dragen, zoveel eenzaamheid en pijn;
laat het niet verborgen blijven, laat er Heer ontferming zijn.
Hoor ze roepen, bange mensen, want ze zien het licht niet meer.
Laat hun stem ook onze stem zijn: Kyriëleis, ontferm U Heer.
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Openingsgebed
God onze Vader, Uw Zoon Jezus ging samen met de leerlingen op weg
Aan het einde van de tocht ging Hij een huis binnen. Hij brak het brood en
iedereen herkende Jezus.. Dat ook wij Jezus herkennen net als de eerste
leerlingen. Zeker nu onze kinderen hun eerste communie doen. Laat het
heilig Brood, het Lichaam en bloed van Jezus ons kracht geven alle dagen
van ons leven. Hij die leeft bij U in de eeuwen der eeuwen.
Allen: Amen.
Cisca

Evangelie Naar Emmaüs ( Lucas 24, 13-35)
Jezus was dood. Zijn vrienden waren bang en heel bedroefd. Bang, omdat
ze niet wisten wat er nu zou gebeuren.
En bedroefd, omdat al het mooie dat ze met Jezus hadden nu voorgoed
voorbij was.
Een van de vrienden die Kleopas heette, zei: ‘Ik blijf hier niet zitten. Ik ga
naar huis. Het verandert allemaal toch niet.’
‘Ik ga met je mee’, zij een ander. En daar gingen ze. Van Jeruzalem naar
Emmaüs, waar zij woonden; een lange weg van tien kilometer.
Onderweg praatten ze met elkaar over wat er gebeurd was. Een vreemde
man kwam plotseling tussen hen in lopen; ze liepen verder met zijn drieën.
Deze vreemde man vroeg: ‘Waarover praten jullie?’ Ze begrepen echt niet
waarom hij deze vraag stelde.
Zou die vreemde man dan de enige zijn die niet wist wat er in Jeruzalem met
Jezus was gebeurd?
Zou hij dan niet weten dat hun vriend Jezus gedood was aan het kruis? Het
was nog maar drie dagen geleden gebeurd....
‘Weet u dan niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?’,
vroegen ze Hem. De vreemde man vroeg: ‘Wat dan?’
Kleopas vertelde: ‘Ze hebben onze vriend Jezus vals beschuldigd. Ze
dachten dat hij ons zou bevrijden van de Romeinen, die de baas spelen.
Maar Jezus wilde helemaal niet vechten en oorlog voeren. Hij wilde ook niet
zelf de baas spelen.
4

Hij wilde alleen maar laten zien hoe mensen liever en beter met elkaar
kunnen omgaan.
Hij heeft ons geleerd wie God is. En daarom - ja echt alleen daarom hebben ze Hem te pakken genomen en aan het kruis dood laten gaan.
Ze hebben Hem in een graf gelegd met een grote steen ervoor.
Nu hebben een paar vrouwen gezegd dat ze Jezus weer hebben gezien.
Maar dat geloof je toch niet?! Dat is te mooi om waar te zijn.’
Toen zei de vreemde man: ‘Begrijpen jullie het dan niet? Je weet toch wat de
profeten gezegd hebben over Jezus.
Ze hebben toch voorspeld dat de Messias moest lijden.
En je kent toch alle verhalen van Jezus?
Dat hij nooit opgaf, en altijd opnieuw begon!, dat Hij de mensen nooit
verlaat! Jezus zei toch, dat God altijd doet wat hij heeft beloofd.
En wat heeft de God van Jezus beloofd? Juist! Dat Hij zijn Zoon weer zou
laten verrijzen!
Of geloven jullie dat ook niet?’
Kleopas zei: ‘Oh, we zijn er. Dit is ons huis. Heeft u misschien zin om samen
met ons te eten.
Het wordt al donker en dan is het ook niet fijn om alleen verder te gaan. Dat
wilde de vreemde man heel graag. Hij ging mee.
Ze gingen aan tafel en toen nam de vreemde man het brood in zijn handen.
Hij sprak de zegen uit en dankte God. Hij brak het brood en gaf het aan hen.
Toen - ineens – hadden ze het door: ze herkenden Hem. Ze zagen het echt!
Het was Jezus.
Meteen verdween Jezus weer uit hun midden.
Ze renden nog naar buiten ... maar ze zagen Hem niet meer. Dit moesten ze
aan de anderen gaan vertellen: snel terug naar Jeruzalem.
Ze vertelden aan hun vrienden wat er allemaal gebeurd was.
Nu wisten ze het heel zeker. Jezus is niet dood. Hij leeft en is nog steeds
dicht bij zijn vrienden.
Ze hadden Hem herkend toen Hij het brood in stukken brak en uitdeelde.
woord van de Heer.
Wij danken God
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Zavely

Lied: Daarom ben je gedoopt
Refrein:
Kom maar in de kring van Jezus, kom maar in de kring.
Samen gaan we op de weg die Jezus ging.
God vindt dat de goede weg, die moeten we maar gaan.
Dat zei Hij toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan. Refrein:
Die weg is de ware weg, de weg voor iedereen.
Kom dus maar van overal, kom allemaal hierheen.

Refrein:

Die weg die het leven is - want er is altijd hoopdie weg ben je opgegaan, daarom ben je gedoopt.

Refrein:

Overweging
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 uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de
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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 eeuwig leven. Amen.

Olivia

Als instemming wordt gebeden:
Raak mij, raak mij aan,
leg uw hand op mij,
geef mij uw zegen,
dan zal ik leven.
Ouder: Lisette (moeder Quinn)
Wij bidden U God speciaal voor onze kinderen.
Dat zij door onze handen mogen ervaren wat delen is.
Dat zij door onze liefde mogen ervaren wat geloven is.
Dat zij door onze zorg mogen ervaren wat een gemeenschap
van mensen is. Laat ons bidden.
Daan:
Voor alle kinderen die bang zijn,
voor alle kinderen die in de steek gelaten worden,
voor alle kinderen die arm zijn:
God, wilt U hen helpen dat zij,
ondanks alle moeilijkheden, kunnen spelen en lachen
Laat ons bidden
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Voorbede

Cisca:
Voor alle vaders en moeders,
voor alle juffen en meesters,
voor alle mensen die anderen verzorgen en helpen:
God, wilt U hen helpen om hun werk goed te doen.
Laat ons bidden
Eliza:
Voor alle mensen die de natuur beschermen,
voor alle mensen die vrede willen maken,
voor alle mensen die eerlijk willen delen:
God, wilt U hen helpen om de moed niet te verliezen.
Laat ons bidden.
Zavely:
Voor alle mensen die ziek zijn,
voor alle mensen die eenzaam zijn,
voor alle mensen die verdrietig zijn;
God, wilt U hen helpen om er weer bovenop te komen.
Laat ons bidden.
Intenties vanuit de eigen geloofsgemeenschap
Magnus

Klaarmaken van de tafel
Magnus,Olivia,Anoek,Jayson,Quinn
Collecte ( deze is aan het eind van de viering achterin de kerk)
Lied: Ik wil wat met U praten, Heer
Ik wil wat met U praten, Heer
al kan ik U niet zien;
al antwoordt U heel anders
dan de mensen bovendien.
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Ik wil wat met U praten, Heer
en weet U: ‘t is zo fijn:
U kan ik alles zeggen
en U zult er altijd zijn.
Er zijn zo van die dingen Heer,
die zeg ik niet zo gauw.
Je wilt het wel, maar kunt het niet,
ze zijn alleen van jou.
En soms heeft iemand ook geen tijd
en weet U: ‘t is zo fijn:
U kan ik alles zeggen
en U zult er altijd zijn.
Ik wil wat met U praten, Heer,
en wat ik zeggen wil
zeg ik soms met veel woorden
of ik ben alleen maar stil.
U bent niet ver, U bent dichtbij
en weet U: ‘t is zo fijn
U kan ik alles zeggen
en U zult er altijd zijn.
Pr.
Bidt, broeder en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Allen: Moge de Heer, het offer uit uw handen aannemen tot lof eer van zijn
Naam tot welzijn van ons en heel zijn heilige Kerk
Gebed over de gaven
Vader in de hemel, wij brengen U alles wat goed is. Brood en Wijn, onze
vreugde en alles wat wij meemaken in het leven. Neem het aan en verander
het in uw gaven Brood en Wijn: Lichaam en Bloed van Jezus, uw Zoon en
onze leidsman in het leven in alle eeuwigheid.
Allen: Amen.
Eucharistisch gebed
Pastoor.
Allen:
Pastoor

De Heer zij met u,
En met uw geest.
Verheft uw hart.
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Allen:
Pastoor:
Allen:

Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, God. Alle leven komt uit Uw hand. U gaf het ons en ziet ons
graag altijd gelukkig. Daarom hebt U Jezus uit de dood gered. Als eerst van
ons allen gaf U Hem nieuw leven. Zo hebt U ook aan ons beloofd: een leven
zonder einde, zonder pijn en zonder tranen.
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn. Blij danken wij U
hiervoor met alle mensen, die in U geloven. En met alle heiligen en engelen
zeggen wij:
Heilig onze Heer God van alle leven.
Heilig onze Heer God van iedereen.
Hemel en aarde heeft hij ons gegeven
bij Hem ben je nooit alleen.
Heilig onze Heer God van alle leven
Heilig onze Heer groot is ook zijn kracht.
Hemel en aarde heeft Hij ons gegeven
licht en donker, dag en nacht.
Ja, God U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken U
vooral voor Jezus Christus Uw Zoon.
Hij heeft ons verteld hoe U ons roept over de dood tot eeuwig leven en geluk
bij U.
Hij wees ons ook de weg daarheen:
Een weg van liefde, heel zijn leven lang.
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij
heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij
Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, Uw Zoon.
Want op de avond, voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn
vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het
hun en zei:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen
en zei:
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“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.”
daarna zei hij tot hen:
“Blijft dit doen om mij te gedenken.”
Daarom zijn wij hier samen, Vader en denken blij en dankbaar aan wat
Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven; zo
vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U:
neem ons op in Uw liefde samen met Jezus, Uw beminde Zoon. Hij is voor
ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:
Allen:
Goede God, wij loven U,
Goede God, wij danken U.
Pastoor:
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.
Allen:
Goede God, wij loven U,
Goede God, wij danken U.
Pastoor:Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als Uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en
verdriet voorbij.
Allen:
Goede God, wij loven U,
Goede God, wij danken U.
Pastoor:
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te
eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons
blij door de Heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk,
en geef, dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk
Heer, aan Paus Benedictus aan onze bisschop Willem en aan alle andere
bisschoppen.
Geef de vreugde om het paasfeest
in het hart van ons allen die op U vertrouwen.
en help ons blijdschap brengen
aan allen die leven in verdriet.
God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus Uw
Zoon, samen met Maria, zijn moeder, en met alle Heiligen. Dan zullen wij
met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.
Pastoor::
Door Hem en met Hem en in Hem, zal Uw Naam geprezen
zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen:
Amen.
11

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 schulden
zoals ook wij aan vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons Heer…………
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Jayson

Vredewens : Zavely
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Uitnodiging voor de communie
Zalig die genodigd zijn tot 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 spréék en ik zal
gezond worden.
Communieliederen:
Brood voor onderweg
Refrein:
Brood voor onderweg. Brood om van te leven.
Brood aan ons gegeven. Geef het aan elkaar.
Zonder brood kun je niet leven.
Zonder brood gaan mensen dood.
God geeft ons het daag’lijks brood.
Hij gaf manna en geeft graan.
Energie om door te gaan. Refrein:
Brood laat zich in stukken breken.
Dan krijgt iedereen een deel
en geen mens heeft dan teveel.
Brood voor jou en brood voor mij.
Samen delen is gastvrij. Refrein:
Jezus zei:” Ik geef je leven.
Ik ben brood dat leven geeft,
brood dat God gegeven heeft.
Wie bij mij komt leeft voorgoed.
Die vindt kracht in overvloed.” Refrein:
Wij staan samen om de tafel.
Samen breken wij het brood,
denken dan aan Jezus’ dood.
Aan het leven dat hij bracht.
En wij delen in zijn kracht.
Refrein:
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Eliza

Kerk zijn de mensen:
Refrein:
Kerk zijn de mensen, muren zijn de horizon
en het dak dat zijn de sterren. God, als dat eens kon!
Grote gebouwen zijn niet nodig en alle huizen zijn te klein,
deuren zijn ook overbodig: iedereen moet welkom zijn!
Refrein:
‘t Is niet de plek waar mensen komen uit alle windstreken vandaan,
het gebeurd waar mensen dromen, dromen van een nieuw bestaan.
Refrein:
De stenen slijten met de jaren en zelfs het sterkste huis stort in.
Liefde blijft haar glans bewaren, is de kracht die overwint. Refrein:
Dank je wel door de communicanten: Eliza
Als ik een vlinder was, zou ik je danken met mijn mooiste kleuren.
als ik de zon was, zou ik je danken met mijn warme zonnestralen.
Als ik een vogel was, zou ik je danken met mijn prachtige lied.
ik ben geen vis, geen vogel en niet de zon. Ik ben een gewoon kind
en met heel mijn hart zeg ik: Dankjewel lieve Heer.
Dankjewel iedereen die deze dag tot een feest heeft gemaakt.
Dank je wel papa en mama, voorbereidings mensen en pastoor.
En dankjewel iedereen hier bij elkaar

.

Slotgebed
God van vreugde en blijdschap,
wij hebben U vol liefde toegezongen.
Wij danken U, dat U er wilt zijn voor ons allen.
Wij danken U om het feest van de kinderen,
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die voor het eerste U hebben ontvangen in het Lichaam en Bloed van Jezus
uw Zoon. Dat zij dicht bij hem mogen blijven
en dat zij zich laten leiden door Uw goede Geest.
Net als de mensen naar Emmaüs; dat vragen wij U die leeft
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Allen: Amen.
Daan

Mededelingen
Zending
Zegen
Slotlied: Ik wens je vandaag
Refrein:
Ik wens je vandaag een stukje hemel: blijf deze dag in je dromen geloven.
Ik wens je daarbij een zee van sterren want ik geloof dat die nooit zullen
doven.
Ik wens je voor morgen handen vol zonlicht
om mee te nemen waarheen je ook gaat.

Refrein:

Maar meer dan dit alles wens ik je God toe
die voor je uitgaat en achter je staat.

Refrein:
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Anoek

Wij vonden het leuk dat u er was!
Zavely Thode
Olivia van Harn
Jayson Khamsan
Daan Scholman
Cisca Meijer
Eliza Dinh
Quinn van Geffen
Anoek Peek
Magnus de Bruin
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