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Laat je Licht stralen! 

 

Gezinsviering op zondag 5 februari 2023. 

Voorganger: Pastoor S. Koppers 
m.m.v.: Werkgroep Gezinsviering 
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♫ Openingslied: Sela, Breng ons samen: 

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden 

met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, 

veelstemmig en dankbaar. Jezus is Gastheer en nodigt 

ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles 

gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, 

verschillend en dienstbaar. Eenheid en 

waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt 

samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam.  

Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het 

brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en 

van Christus te zijn. Wij belijden één geloof en één 

Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. Heer, 

geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! 

Woord van welkom, inleiding.  

Gebed om vergeving: ♫ Kyrie (Sela) 

Als onze dagen donker zijn 
U bent dichtbij 
U weet hoe ver het licht kan zijn 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 
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Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn 
Heer, blijf heel dichtbij 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij 

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

 

♫ Gloria: Klein Gloria (Sela) 

Glorie aan God onze Vader, 
glorie aan Christus onze Heer. 
Glorie aan de Geest van genade 
Drieenig God aan U de eer! Glorie aan God onze Vader, 
glorie aan Christus onze Heer. 
glorie aan de Geest van genade 
Drieenig God aan U de eer! 

Wij eren de naam van onze God 
die van het begin en voor altijd geprezen wordt 
Geprezen is uw naam 
Geprezen is uw naam! 
Glorie aan God onze Vader, 
glorie aan Christus onze Heer. 
Glorie aan de Geest van genade 
Drieenig God aan U de eer! 

Wij eren de naam van onze God 
die van het begin en voor altijd geprezen wordt 
Geprezen is uw naam 
Geprezen is uw naam! 
Wij eren de naam van onze God 
die van het begin en voor altijd geprezen wordt 
Geprezen is uw naam 
Geprezen is uw naam! 
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Amen, amen, amen, Amen, amen, amen,  
Amen, amen, amen... 

Openingsgebed. 

Eerste lezing: Jesaja 58, 7-10. 

♫ Tussenzang: Laat zo je licht maar schijnen. 

Laat zo je licht maar schijnen Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen God is goed 
Laat zo je licht maar schijnen Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen God is goed 

God is liefde, God is... God is goed 

Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
Evangelie: Matteus 5, 13-16. 

Kort woord. 

Geloofsbelijdenis: GvL 722. 

Voorbeden, afgewisseld met: ♫ Als alles duister is.. 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is... 

Collecte en klaarmaken van de tafel. 

U kunt uw gaven aan deze kerk op verschillende manieren overmaken. 
Naast de collectezakjes en 
mandjes kunt u ook per bank overmaken of via de Givt-app op uw 
telefoon of tablet. 
Bank: NL98RABO 0301047782 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius 
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♫ Lied: Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats. 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
En om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer. 

Aan uw voeten Heer... 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,  
Hier in een plaats van aanbidding, 
In Geest en waarheid samen één te zijn,  
In aanbidding voor U. 

Aan uw voeten Heer... 
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Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
Ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt.  
En ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U. 

Gebed over de gaven. 

Eucharistisch gebed: GvL 736. 

Onze Vader. 

Vredeswens. 

 

Communie. 

♫ Lied: Heer u bent mijn leven. 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
U woord is het pad de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  
en met God de Vader en verenigt met uw volk  
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu  
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Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer  
er vieringen in deze St. Bonifatiuskerk zijn? Kijk op: 
Katholiekalmere.nl  
 
We hebben ook vieringen die online te zien zijn, meestal op 
zondag om 10:00 uur via 
 

(St. Bonifatius Parochie Almere) 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
de grond waarop ik sta 
Leer ons te vertrouwen 
op wat God belooft 

 

Slotgebed, mededelingen. 

Wegzending en Zegen (allen staan). 

 
♫ Slotlied: GvL: 654, Lied van de wegzending 

 

http://katholiekalmere.nl/

