Woord- en Communieviering Zondag 01 augustus 2021.

Begroeting.
Lieve mensen, lieve kinderen, goede morgen
allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn.
Welkom in deze Woord- en Communieviering op de 18e
zondag door het jaar. Ook wil ik graag iedereen begroeten
die op dit moment met ons verbonden zijn via de
Livestream van onze Maria Magdalenaparochie en met
ons mee bidden en mee vieren. De liederen vandaag
worden gezongen door Elly en Rien. U wordt vriendelijk
gevraagd uitsluitend te luisteren en niet mee te zingen. Ik
wens u een mooie, gezegende, viering toe!
♫ Openingslied: “Dit is een morgen”
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen
beide ontspringen nieuw aan het woord.
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Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen God’s nieuwe schepping,
dank opgetogen God’s nieuwe dag.
Thema: Het thema van de viering is: “Verlangen en
Verzadiging”. Iedere mens kent de gevoelens van gebrek,
honger, verlangen en verzadiging, en ook van
oververzadiging. We hebben te weinig of te veel, maar
soms is het precies goed.
Deze gevoelens zijn er niet alleen als het gaat over ons
voedsel, maar ook als het gaat over ons geloof.
Alhoewel we nooit te veel geloof kunnen hebben. Was het
maar als een mosterdzaadje. Verlangden we naar een
dieper geloof.
V: Aan het begin van deze viering vragen wij U laat ons
kleine geloof groeien en laten we dit groeiende geloof
durven uitdragen naar anderen,
in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de
genade van Jezus Christus en het licht en de vreugde van
de Heilige Geest zij altijd bij ons. Amen.
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V: Omdat wij regelmatig tekort schieten in ons geloof en
vertrouwen in Gods genade en leiding in ons leven, bidden
we samen de schuldbelijdenis om de heilige Communie
waardig te kunnen ontvangen.
Bidden we nu de Schuldbekentenis:
V: Uit de diepten roep ik tot U, Heer, hoor naar mijn
smekende stem. Allen: Heer ontferm U
V: Als U zonden zoudt gedenken, wie houdt dan stand?
Allen: Heer ontferm U
V: Met hart en ziel zie ik naar U uit,
vol hoop wacht ik op Uw woord. Allen: Heer ontferm U
V: God, barmhartige Vader, Uw Zoon heeft de mens
bevrijd uit de macht van zonde en dood.
Allen: Heer ontferm U
V: Reken ons onze tekorten niet aan, maar wees genadig
en laat ons onbevreesd leven overeenkomstig Uw wil.
Door Christus onze Heer. Allen: Amen.
♫ Gloria: “Alleluia”
Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem heel de wereld om.
Looft Hem om zijn grote macht,
looft Hem naar zijn grote kracht.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer van het heelal.
Looft Hem. Laat de harpen slaan.
Looft Hem. Grijpt de citers aan
Alleluia, alleluia, alleluia.
Looft Hem dansend groot en klein,
looft Hem rinkend met de tamboerijn.
Looft Hem fluitend met de fluit,
looft Hem op cimbaal en luit.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Spant uw snaren Hem ter eer,
alleluia, looft den Heer.
Looft Hem zingend al wat leeft,
looft Hem al wat adem heeft.
Alleluia, alleluia, alleluia.
V: Openingsgebed
Dikwijls gaan wij op zoek naar U, bewogen door eigen
noden en verlangens. Maar Gij hebt ons geen ander teken
gegeven dan Jezus, de Mensenzoon, het brood van
eeuwig leven. Wij vragen U: open onze ogen, zodat wij dit
teken verstaan, en geloven in Hem die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Die met U leeft en
heerst.in alle Eeuwen der eeuwen. Amen.

4

L: De eerste lezing:
Uit het boek Exodus 16, 2-4.12-15
In die dagen, toen ze in de woestijn waren, begon heel
de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen
Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen hen:
'Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in
Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop
brood konden eten. Jullie hebben ons alleen maar naar
de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te
laten omkomen'. Toen sprak de Heer tot Mozes: 'Ik zal
brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen
moeten er dagelijks op uitgaan, en de hoeveelheid voor
één dag verzamelen. Dan kan ik vaststellen of het mijn
leiding wil volgen of niet. Ik heb het gemor van de
Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: Tegen de
avond kunt ge vlees eten, en morgenochtend zult ge
volop brood hebben. Dan zult ge weten dat ik de Heer,
uw God, ben'. En het was avond, toen kwartels kwamen
aangevlogen, die neervielen over heel het kamp. De
volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En
toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn een
fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt.
De Israëlieten zagen het, en vroegen: 'Wat is dat?'. Ze
wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit:
'Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft'. Zo spreekt
de Heer. Allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm: (Psalm 78, 3.4bc.23-24.25.54
L: De Heer gaf hun brood uit de hemel
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Allen: De Heer gaf hun brood uit de hemel
L: Al wat wij gehoord hebben en begrepen, wat ons door
de vaderen is verteld, wij zullen het niet voor hun zonen
verbergen, maar zeggen het voort aan het komend
geslacht. Allen: De Heer gaf hun brood uit de hemel
L: Toch gaf Hij de wolken daarboven bevel
en opende Hij de sluizen des hemels:
het regende manna als voedsel voor hen,
zij kregen brood uit de hemel.
Allen: De Heer gaf hun brood uit de hemel
L: De mens mocht het brood van de machtigen eten, Hij
zond hun genoeg voor de reis. Zo leidde Hij hen naar zijn
heilig land, de bergen die Hij voor hen had veroverd.
Allen: De Heer gaf hun brood uit de hemel
L: De tweede lezing Uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de Efeziërs (4, 17.20-24)
Broeders en zusters, ik bezweer u in de Heer: leeft niet
langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Maar gij
hebt de Christus zo niet leren kennen! Want gij hebt van
Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid
die in Jezus is: dat gij de oude mens van uw vroegere
levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke
begeerten moet afleggen en dat geheel uw denken zich
moet vernieuwen. Bekleedt u met de nieuwe mens, die
naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en
heiligheid. Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.
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♫ Tussenlied: “God heeft het eerste woord”
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God staat aan het begin
n Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
V: Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons toe aan
de Waarheid. Alleluja.
V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes (Joh. 6, 24 - 35)
Allen: “Lof zij U Christus”
In die tijd, toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten en voeren in de richting van
Kafarnaum op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:
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'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?'.
Jezus nam het woord en zeide:
'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger was gestild.
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de mensenzoon u zal geven.
Op Hem immers heeft de Vader,
God zelf, zijn zegel gedrukt'.
Daarop zeiden zij tot Hem:
'Welke werken moeten wij voor God verrichten?'.
Jezus gaf hun ten antwoord:
'Dit is het werk dat God u vraagt:
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft'.
Zij zeiden tot Hem:
'Wat voor teken doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?
Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna
gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf hij hun te eten'.
Jezus hernam: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel;
het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader
gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld'. Zij zeiden tot Hem:
'Heer, geef ons te allen tijde dat brood'.
Jezus sprak tot hen: 'Ik ben het brood des levens:
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wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen'.
Zo spreekt de Heer Allen: Wij danken God.
ACCLAMATIE:
Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh
Vader, oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
V: Overweging:
Geloofsbelijdenis:
V: Wij bidden met elkaar de geloofsbelijdenis.
Mag ik u vragen, als het mogelijk is, hierbij te gaan staan.
V: Ik geloof in God, die liefde is en ruimte geeft,
die bron en bestemming is, die zich door mensen laat
vertegenwoordigen.
Allen: Ik geloof in Jezus Christus,
die mij heeft laten zien wat leven is, om mens van God te
zijn.
V: Ik geloof in vergeving door God en mensen, waardoor ik
steeds nieuwe kansen krijg.
Allen: Ik geloof in de Heilige Geest, die in mij woont en mij
inspireert op onze levensweg naar het hemels vaderhuis.
V: Ik geloof in solidariteit van mensen met elkaar, die de
liefde van God in zich dragen en vol vertrouwend zoekend
op weg zijn naar een betere wereld.
Allen: Amen
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Gebed voor de gelovigen (voorbede):
L: Laten wij bidden tot de goede God,
dat Hij voortdurend het Brood des levens aan ons geeft.
L: Voor de Kerk die het geheim van de aanwezigheid
van Christus in haar sacramenten meedraagt en
uitdraagt:
dat zij door een goede verkondiging
de juiste snaar in de harten van de mensen weet te raken
en dat ze over kan brengen
dat de sacramenten geestelijk voedsel zijn.
Allen: Laat ons openstaan voor de Liefde van God”.
L: Voor de gelovigen die twijfelen
aan de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de
sacramenten: dat zij door lezing en gebed
leren leven met het geheim dat hen overstijgt.
Allen: Laat tot ons doordringen dat Jezus Christus ook voor
onze zonden is gestorven.
L: Voor de diverse geledingen van onze overheid
die werk verrichten voor het welzijn van alle mensen:
dat zij de meest hongerige zien staan en helpen,
en dat zij door rechtvaardige regelgeving
niemand aan zijn of haar lot overlaten.
Allen: Laat ons openstaan voor de inspiratie van de Heilige
Geest”.
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L: Voor degenen die geestelijk arm zijn
en een onbestemd verlangen koesteren
naar vervulling en verzadiging,
maar niet weten waar te zoeken:
dat zij mensen ontmoeten
die een eindje met hen meelopen om hen te helpen.
L: Voor onszelf:
dat wij onze ervaring met de eucharistie
kunnen delen met anderen;
dat wij ons niet isoleren in onze eigen devotie.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
L: Goede God, in al wat wij ontvangen,
herkennen wij uw goedheid en uw trouw.
Uw grootste gave is uw Zoon
en door Hem roept u ons op tot geloof.
Sterk ons in geloof aan Hem
en in onze verbondenheid met U.
Gij die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
♫ Intermezzolied/Tafellied: “Feest in de kerk”,
Feest in de kerk feest bij de mensen,
blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen,
niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen eten mag aan tafel
bij de Heer, vandaag en telkens weer.
11

Wij delen brood, met alle mensen,
op deze feestdag met elkaar.
Zoals de Heer deed met zijn vrienden,
toen bij het laatste avondmaal.
Hij brak het brood en zegende wijn,
en deelde het allen rond,
als zijn nieuwe verbond.
Zingt met elkaar opdat wij samen,
straks aan zijn tafel zullen gaan
En bidden dan, voor alle mensen,
dat wij gelukkig mogen zijn.
Wij zijn zijn kinderen, Hij onze Heer,
Hij nodigt ons bijeen, vergeten wordt niet één.

Inleiding op het Communiegebed:
V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,
werden woorden van leven,
tot hier en nu aan ons doorgegeven,
opdat zij ons verlichten zouden,
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en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren
rondom een tafel van gemeenschap.
Eerder werd aan deze tafel in een vorig Eucharistieviering,
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.
Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard.
Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten
worden, in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.
Communiegebed:
L: Voor het goede van de aarde danken wij U,
Uw mildheid tastbaar om ons heen:
voor al wat ons gegeven is om van te genieten,
om van te leven.
Voor het graan op onze velden
dat geoogst werd in toewijding en zorg.
Om brood te worden, kracht voor onderweg.
Allen: Voor het brood hier op tafel danken wij U,
Uw liefde tastbaar in ons midden,
het werk van onze handen, gezegend,
Uw droom van toekomst elke dag.
V: Voor de woorden die wij horen, danken wij U,
Uw taal van liefde om ons heen;
voor alle waarheid ons gezegd,
voor het vertrouwen, het protest,
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het hart onder de riem.
Voor het hoogste woord danken wij U
van heilige schriften en profeten,
sprekend tot op vandaag,
opdat wij doen en horen uw liefste wil:
recht en vrede metterdaad.
Allen: Gij hebt ons Uw trouw toegezegd,
Gij hebt ons Uw Zoon gegeven,
weg ten leven ons gewezen,
Uw eigen woord hier in ons midden.
L: Voor de mensen om ons heen danken wij U,
broers en zussen die ons gaande houden.
Voor klein en groot zoals zij zijn:
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld.
Voor Jezus van Nazareth danken wij U,
mens naar Uw hart, de levende,
Uw liefde sterker dan de dood.
Allen: Hij heeft ons aan elkaar gegeven,
als brood hier in ons midden.
Wij danken U voor Hem, God,
doe ons gaan op zijn weg. Amen.
V: God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd,
geef ons moed en kracht
om met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.
Onze Vader:
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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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht, en de
heerlijkheid in eeuwigheid, Amen.

Vredeswens:
V: God, Gij zijt begaan met mensen,
U wilt het beste voor ons, maar het is geen automatisme,
geen automatische actie alleen van U.
U verwacht ook het nodige van ons.
Wij bidden u om hulp en vragen dat wij
openstaan voor Jezus opdat Hij
kan volbrengen, wat Hij beloofd heeft:
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"Vrede geef ik u, Mijn vrede laat ik u".
Maak ons creatief in het zoeken van nieuwe wegen,
in het scheiden van het goede graan en het onkruid,
opdat wij ons deel mogen leveren aan het brengen van
vrede in de wereld.
Wij willen Jezus volgen in woord en daad.
Wij willen er graag alles aan doen
om in vrede te leven en vrede tot stand
te brengen of te onderhouden om ons heen.
Moge vrede zich zo verspreiden
om uiteindelijk te komen tot vrede in de wereld,
tot vrede voor iedereen.
Moge vrede nu al met ons zijn.
Wensen wij op afstand elkaar de vrede van Christus.
V: Jezus nodigde zijn leerlingen uit met Hem het Laatste
Avondmaal te vieren.
Het werd een maaltijd van bevrijding.
Moge ons samenzijn hier rond de tafel ons duidelijk maken, dat het volgen van Jezus ons bevrijdt.
Moge het ingaan op Zijn uitnodiging ons helpen te komen
tot eenheid met Hem en door Hem tot eenheid met
elkaar, want immers:
V: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de
wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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V: Komt dan ga in op de uitnodiging van de Heer en eet in
alle dankbaarheid. Amen.
Communielied: “Lied van vertrouwen”
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
V: Slotgebed :
Bidden we nu samen het slotgebed.
Allen: Heer, onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen,
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.
Leer ons met anderen te delen
van wat wij in overvloed ontvangen hebben.
Door Christus onze Heer.
L: Mededelingen
L: Na de wegzending en zegenbede wordt als slotlied
gezongen “Morning has broken”.
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V: Bijna aan het eind van deze Woord- en
Communieviering wil ik graag Elly, Rien en Peter
bedanken voor hun enthousiaste muzikale bijdrage.
Brood hebben wij gedeeld in “Jezus” naam.
Geef dat de gemeenschap met hem en met elkaar
ons steeds opnieuw inspireert om te werken
aan de Vrede hier en ver weg.
Het thema van de viering luidde:
“V e r l a n g e n e n v e r z a d i g i n g ”
God verzadig ons verlangen naar u.
Dat wij nooit meer honger en dorst mogen krijgen.
Wijs ons de weg door het leven om uiteindelijk
aan het eind van ons leven uit te komen bij U
en met Jezus mogen verrijzen.
Ik wens u graag een mooie en gezegende week toe.
V: Wegzending:
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede:
V: God, de roem en de vreugde van de heiligen,
die u hier laat vieren, verlene u voor altijd zijn zegen.
Allen: Amen.
V: Op hun voorspraak bescherme Hij U
tegen alle gevaren en helpe u,
naar hun voorbeeld,
bedacht te zijn op de eer van God
en het gelijk van de medemens
Allen: Amen.
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V: Zo moge u met alle heiligen
eens de vreugde bezitten van het vaderland
waarin mensen en engelen
eeuwige vrede genieten
tot vreugde van heel de kerk Allen: Amen.
V: "Zegene ons de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest. Allen: Amen.
♫ Slotlied: “Morning has broken”
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven
Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning…
Vertaling:
De ochtend is begonnen, net alsof het de eerste ochtend is
De merel heeft gesproken, alsof hij de eerste vogel is
Loof het zingen, loof de ochtend
Loof hen, die als nieuw uit de aarde ontspringen
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De nieuwe val van de regen is zoet,
.verlicht door de zon van boven
als de eerste val van de dauw, op het eerste gras
Loof de zoetheid van de vochtige tuin
totaal ontsprongen waar zijn voeten voorbijkomen
Het zonlicht is van mij, de ochtend is van mij
Geboren uit hetzelfde licht als wat in de Tuin van Eden
speelde Loof met blijdschap, loof elke ochtend
God heeft opnieuw een dag gemaakt.
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