Ga de wereld in

Feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van
de Eerste Heilige Communie in
de Bonifatiuskerk te Almere
3/4 juli 2021
voorganger: Pastoor S. Koppers

INTREDELIED:
Refrein: Welkom, welkom in ons midden.
om te zingen en te bidden.
Welkom, welkom in ons midden,
hier in dit grote huis.
Hier bij zoveel mensen in dit hele grote huis,
hier steekt onze Heer zijn hand uit, hier voel je je thuis.
Samen aan Zijn tafel en we delen met elkaar,
zo wordt de vrede waar!
Tegen alle gasten hier en mensen in het land,
tegen de familie zeg je: geef elkaar de hand,
want dan groeit de vriendschap tussen mensen groot en klein,
o God, wat is dat fijn!
Geef de hand aan mensen die veel armer zijn dan wij,
of aan wie verdriet heeft net als jullie soms, of wij.
Geef elkaar de hand, dat zeg je tegen iedereen,
dan is geen mens alleen!
WOORD VAN WELKOM
GEBED OM VERGEVING
Pastoor: Ik kijk omhoog naar de bergen.
Wie kan mij helpen?
Allen: Goede God, zie naar ons om.
Kunt U ons helpen?
Pastoor: Ja, God kan je helpen die de hemel en de aarde gemaakt
heeft. Hij laat je niet los. Er blijft een weg waarop je
verder kunt gaan.
Allen: Goede God, zie naar ons om en wijs ons die weg.
Pastoor: God is niet een mens die in slaap valt.
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Je raakt bij Hem niet uit het oog. Hij gaat met je mee
en blijft bij je, zo zeker als je schaduw bij je blijft en
zeker niet verlaat.
God bewaart je als de zon schijnt overdag en
’s nachts als de maan schijnt.
Je raakt niet verloren zelfs niet in het duister van het
kwaad.
Allen:
Goede God, zie naar ons om en vergeef ons.
Pastoor: God zal je bewaren die je bent, je diepste zelf.
God zal je bewaren in leven en in dood
tot in eeuwigheid. Amen.
OPENINGSGEBED
Goede God, wij zijn hier samen omdat wij vandaag voor het eerst
met Jezus aan tafel mogen. Wij hebben ons goed voorbereid op dit
grote feest. Wij bidden U dat U altijd bij ons zult blijven en ons zult
helpen te doen wat Jezus heeft gedaan samen met onze mama's en
papa's en onze broertjes en zusjes.
Dat bidden wij U. Amen.
LIED: Verhalen over vroeger.
Verhalen over vroeger, over mensen van toen.
Wat kun je daar van leren wat kun je daar mee
doen? Verhalen uit de Bijbel, af en toe denk je,
hé? Heb ik daar mee te maken? Wat moet ik
daar nou mee?
Zijn het zomaar verhalen? Is het zomaar een boek?
Dat leuk is of heel spannend of juist niet?
Gewoon een keer verzonnen. Heel knap gefantaseerd.
Vol leuke dingen en een boel verdriet.
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Verhalen over vroeger, over mensen van toen.
Wat kun je daar van leren wat kun je daar mee doen?
Verhalen uit de Bijbel, af en toe denk je, hé?
Heb ik daar mee te maken? Wat moet ik daar nou mee?
Het zijn oude verhalen en ze gaan over toen.
Maar weet je wat het wonderlijke is?
Wat die mensen beleefden en wat God voor hen deed.
Je merkt dat ‘t nu nog precies zo is.
Verhalen over vroeger, over mensen van toen.
Daar kun je wat van leren, daar kun je veel mee doen.
Verhalen uit de Bijbel, daarvan merk je heel gauw.
Daar heb je mee te maken. Ze gaan ook over jou.

DIENST VAN HET WOORD
LEZING: De nieuwe leider
God zei tegen Jozua: “Mijn dienaar Mozes is dood. Nu moet jij Mijn
volk leiden.” Jozua keek naar de Jordaan, die door de vallei
stroomde en naar de steden van het oorlogszuchtige volk van
Kanaän. Daarna keek hij naar de heuvels waar zijn meester Mozes
was verdwenen. Zou hij zo wijs en dapper als Mozes kunnen zijn?
“Ik ben bij je, net zoals Ik bij Mozes was,” klonk een stem. “Wees
dapper en gehoorzaam de wetten die Ik aan Mozes heb gegeven.
Wees maar niet bang.” Jozua keek naar alle tenten die langs de
rivier stonden. Er brandden vuurtjes en hij hoorde de mensen
praten en lachen. Al die mensen wilden graag naar het beloofde
land. Deze mensen hadden hem nodig. “Ik geef je het hele land,”
zei de Heer. “Ik ben altijd bij je.”
Jozua ging bidden. Hij kreeg moed van Gods woorden. Hij had
beloofd dat Hij altijd bij hem zou zijn.
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LIED: Ga je mee, zeg niet nee.
Refrein: Ga je mee, zeg niet nee,
maar sta op en doe mee,
Zet je voetstappen in die van mij,
Volg het spoor en ga door,
of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij.
Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
Ook al voel je je moe.
Is de weg soms te lang,
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
Maar ik geef je een hand.
Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
Gaat de weg daar soms door.
EVANGELIELEZING: Ga de wereld in
In de weken nadat Jezus uit de dood was opgestaan, verscheen Hij
nog een paar keer aan Zijn vrienden. Soms kwam Hij bij twee
mensen, soms bij een groepje leerlingen en één keer ergens waar
vijfhonderd mensen bij elkaar waren. Er was geen twijfel mogelijk:
Jezus leefde.
Hij was dezelfde Heer, dezelfde Meester die hun zoveel verhalen
had verteld, die de zieken had genezen en over het koninkrijk van
God had verteld en toch was Hij anders. Zo was Hij er en praatte en
lachte met Zijn vrienden, en dan was Hij ineens weer verdwenen.
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Dan zagen ze alleen het gras bewegen of voetstappen in het zand.
Soms waren ze bang en voelden een mengeling van angst en
verwondering.
Op een dag riep Jezus de elf leerlingen op een heuvel bij het meer
van Galilea bij elkaar. Hij stak Zijn handen naar hen uit en zei: “Ik heb
de heerschappij over hemel en aarde gekregen. Jullie moeten door
de wereld trekken en overal leerlingen maken. Jullie moeten
anderen leren Mij te volgen en jullie moeten hen dopen.”
Ze knielden voor Hem neer. “Wees maar niet bang,” zei Hij. “Ik ben
altijd bij jullie.”
Terwijl de leerlingen luisterden, keken ze naar het meer van Galilea
en de dorpjes eromheen. Ze stelden zich voor hoe de wijde wereld
eruitzag en dachten aan de geweldige taak die Jezus hun had
gegeven.
KORT WOORD door de pastoor
GELOOFSBELIJDENIS: (gezongen)
Ik geloof in God, die bloemen, dieren, mensen schiep.
Ik geloof dat hij daarmee tot ieder van ons riep:
deel je hebben en je zijn dan is leven pas echt fijn.
Zo wil de vader met ons zijn.
Ik geloof in Jezus, God liet hem de dood doorstaan.
Ik geloof dat Hij ons zei: Ik ben met jou begaan;
volg je mij, ik wijs waarheen, nee, ik laat je niet alleen,
vrede is echt voor iedereen.
Ik geloof in elke dag een nieuw begin in zicht.
Ik geloof dat God ons steeds laat leven in Zijn licht.
Neem de dag die God je geeft, zorg dat je naar vrede streeft,
dat is de reden dat je leeft.
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BEKEND MAKEN VAN OPBRENGST SPAARDOOSJES
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
LIED: Een lied rond de tafel
Een lied rond de tafel met wijn in overvloed.
Een lied rond de tafel met brood dat leven doet.
Daarvan wil ik zingen een liedje keer op keer,
want ik deel er de dingen en alles smaakt naar meer.
Een lied rond de tafel van Jezus in de zaal.
Een lied rond de tafel van ’t laatste avondmaal.
Daarvan wil ik zingen een liedje o zo graag,
want ik deel er de dingen en dat heeft hij gevraagd.
Een lied rond de tafel van onze wereld groot.
Een lied rond de tafel van iedereen wil brood.
Daarvan wil ik zingen een liedje keer op keer,
want ik deel er de dingen en daar is Jezus weer.
VOORBEDE
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DIENST VAN DE TAFEL
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 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 heel zijn heilige kerk.
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal mij 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.
Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U
en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien
en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart
om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat
moeilijk is.
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 U toe:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn
hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den
hoge.
Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij
danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten
hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.
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Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij
zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne 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.
Wij vragen u te gaan staan of knielen.
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 de wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn
leerlingen en zei: 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.
Wij gaan nu allen zitten.
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:
Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.
Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.
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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.
Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.
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 Franciscus, aan onze bisschop Jozef
en onze hulpbisschop Johannes, en aan alle andere bisschoppen.
Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en
vreugde brengen aan alle mensen.
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.
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. Amen.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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 vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
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Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Heer Jezus Christus, Gij 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. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LIED:
Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel mij even
dat je niet kunt leven
zonder mij.

Vrede voor jou,
vrede voor allemaal,
willen wij wensen
aan alle mensen:
vrede, vrede.
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Hier zijn we thuis,
hier zijn we allen thuis
en we willen wensen
aan alle mensen:
vrede, vrede, vrede.
UITREIKEN VAN DE COMMUNIE
Eerst gaan de kinderen naar voren.
Daarna wordt de communie uitgereikt. Kinderen die nog geen eerste communie
hebben gedaan mogen mee naar voren komen met de handen gekruist op de borst
en krijgen een kruisje op hun voorhoofd.

LIED: DE WERELD IS EEN TOVERBAL
De wereld is een toverbal,
geen mens weet hoe hij worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.
Refr.: Dus zullen we er samen iets van moeten maken,
de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé doe maar met ons mee!
Bekijk een keer de wereldkaart,
een mens is toch iets beters waard,
je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het zeker mis.
We praten zus, we praten zo,
we roepen ach en wee en oh,
maar wil je elkaar echt goed verstaan,
dan doe je er iets aan!
SLOTGEBED
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ZEGEN
SLOTLIED: Nu wij uiteen gaan
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en á Dieu.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en á Dieu.
Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en á Dieu.
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Zij deden hun Eerste Communie op 3 en 4 juli

Lance Ahyong, Kiara Barry, Tessa Bourne, Jade Ching-Jong,
Jaydee Ching-Jong, Mila Doorgeest, Johan Dubber,
Aiden Manichand, Coco Dicksons, Iupita Ibrahim,
Selina Tadema, Giliya Bakboord, Avengeley Biervliet,
Chelegaine Biervliet, Vanessa Gorska, Emily Kingori,
Xailyame Conquet, Javeron Isselt, Sabrina Kinfu,
Jerry de Bruijn, Lieke de Bruijn, Luca Denkers, Izabella Gourye,
John-Lucas Guthman, Alessandro Leito,
Keyain Scholsberg, Caelum Zuylen, Sydney de la Cruz Santana,
Bradly de Lange, Remi Nwankwo,
Renzo Spiteri, Leanne Vleugels

Zij steken hun voelsprieten uit.
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