
 

 

Luister naar Jezus 

 
 
 
 
 
Gezinsviering op zondag 5 maart 2023. 
 
Voorganger: Pastoor S. Koppers 
m.m.v.:       Werkgroep Gezinsviering 
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♫ Openingslied: God kent jou vanaf het begin: 
 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Woord van welkom, inleiding. 
 
Gebed om vergeving: ♫ Heer ontferm U 
 
Heer, ontferm U, over ons. 
Christus ontferm U, over ons. 
Heer, ontferm U, over ons. 
 
Heer, Jezus die de rouwmoedigen troost, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus die gekomen zijt voor de zondaars, 
ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons. 
 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de  
rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons. 
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Heer, ontferm U, over ons. 
Christus ontferm U, over ons. 
Heer, ontferm U, over ons. 
Amen, amen, amen…… 

 
Openingsgebed.   

 
Eerste lezing: Genesis 12, 1-4a. 
 
♫ Tussenzang: Zoek het licht  
(op melodie van: “Ga je mee, zeg niet nee…” 

 
Zoek het licht, heel gericht 
doe je ogen niet dicht. 
Geniet luisterend van het verhaal.  
Jezus komt dichterbij 
Hij verbindt jou met mij. 
Leer zijn liefde voor ons allemaal. 
Welke keus maakt jou sterk? 
En wie wil je graag zijn? 
Denk er zelf eens over na! 
Nou, wat vind je echt fijn? 
 
Zoek het licht, heel gericht 
doe je ogen niet dicht. 
Geniet luisterend van het verhaal. 
Jezus komt dichterbij 
Hij verbindt jou met mij. 
Leer zijn liefde voor ons allemaal. 
Denk terug aan de top! 
Ben je boven geweest? 
Denk er zelf eens over na! 
Was dat ook een groot feest? 
 

Evangelie: Mattheus 17, 1-9. 
 
Kort woord. 
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Geloofsbelijdenis: GvL 722. 
 
Voorbeden. 
 
 
 
 
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: 
 

 
 
 
 
Givt-app: 
 
 
 
 
 
 
 
♫  
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♫ Lied: Rondom het altaar. 
 
Gods groot gezin, rondom het altaar. 
Rondom de tafel des Heren, 
maakt U ons één met elkaar. 
 
Wij denken aan die droevige nacht, 
de avond voordat U stierf, 
Toen U het brood met Uw leerlingen brak 
en Uzelf bij 't avondmaal gaf. 
 
Gods groot gezin, rondom het altaar. 
Rondom de tafel des Heren, 
maakt U ons één met elkaar. 
 
Ik breng U al mijn zorgen en pijn,  
de dingen diep in mijn hart.  
Ik geef U alles, van U wil ik zijn  
en U volgen waar U ook gaat. 
 
 
Gods groot gezin, rondom het altaar. 
Rondom de tafel des Heren, 
maakt U ons één met elkaar. 
 
Wij brengen U het brood en de wijn,  
want Heer, U nodigt ons uit 
Om net als toen, ook Uw vrienden te zijn.  
Neem ons Heer, wij leven van U. 
 
Gods groot gezin, rondom het altaar. 
Rondom de tafel des Heren, 
maakt U ons één met elkaar. 
 
Gebed over de gaven. 
 
Eucharistisch gebed: GvL 737.  
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Onze Vader. 
 
Vredeswens. 
 
Communie.  

♫ Lied: Jezus, dicht bij mij. 
 
Jezus, dichtbij mij, U maakt mij blij. 
Jezus, mijn beste Vriend. 
Jezus, op Uw liefde verlaat ik mij. 
Op U vertrouw ik, want Uw liefde gaat nooit voorbij. 
 
Ik vertrouw op U, bij U zal ik veilig zijn. 
Ik vertrouw op U, want u bent in alles nabij. 
 
Jezus, wat U zegt blijft altijd waar. 
Jezus, mijn beste Vriend. 
Jezus, U behoedt mij voor elk gevaar 
en niets of niemand kan mij scheiden van U. 
 
Ik vertrouw op U, bij U zal ik veilig zijn. 
Ik vertrouw op U, want u bent in alles nabij. 
 
Jezus, dichtbij mij, U maakt mij blij. 
Jezus, mijn beste Vriend. 
Jezus, op Uw liefde verlaat ik mij. 
Op U vertrouw ik, want Uw liefde gaat nooit voorbij. 
 
Slotgebed, mededelingen. 
 
Wegzending en Zegen 
(allen staan). 
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♫ Slotlied: God’s singing kids. 

 
 
God's singing kids 
Sharing the good news of Jesus Christ with you 
God's singing kids 
Sharing the good news with you 
 
Singing the good news of Jesus Christ  
Dancing the good news of Jesus Christ  
Sharing the good news of Jesus Christ  
He is our Lord 
 
 
 
 
God's singing kids 
Sharing the good news of Jesus Christ  
with you 
God's singing kids 
Sharing the good news with you 
 
Shouting the good news of Jesus Christ  
Whispering the good news of Jesus Christ  
Sharing the good news of Jesus Christ He is our Lord 
Leer God te ontdekken - God's singing kids  
Je talenten ontdekken - God's singing kids  
Samen beleven - God's singing kids  
Het goede nieuws vertellen - God's singing kids 
 
Elke dag met Jezus, elke dag met Hem 
Elke dag met Jezus - God's singing kids 
 
God's singing kids 
Sharing the good news of Jesus Christ with 
God's singing kids 
Sharing the good news with you 
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Activiteiten voor kinderen in de Goede Week en met Pasen: 
 

 Op Goede Vrijdag 7 april om 15.00 uur is er in de 
bovenzaal van de kerk de bekende Kinderkruisweg. 
Terwijl U bij de Kruisweg beneden in de kerkzaal kunt 
zijn (die begint ook om 15.00 uur), krijgen kinderen 
van de basisschoolleeftijd de gelegenheid met platen 
en korte vertellingen de Kruisweg mee te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Op Eerste Paasdag om 10.00 uur is er een feestelijke 
Gezinsviering. 
 
 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer 
er vieringen in deze 
Bonifatiuskerk zijn? Kijk op: 
Katholiekalmere.nl 
 
We hebben ook vieringen die online te zien zijn, 
meestal op zondag om 10u00 via 
 

(St. Bonifatius Parochie Almere) 

mailto:Youth@Katholiekalmere.nl

