Gezinsviering Eerste Heilige Communie
22 mei 2022
R.K. Parochiekern De Goede Herder
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met medewerking van het tienerkoor onder leiding van
Veronique van der Hulst
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Mag ik je vriend zijn?
De communicantjes komen met de pastoor in processie de kerk in.
Samen zingen wij staand het openingslied:
♫ OPENINGSLIED: Zo ben Jij
Refr: Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben Jij
Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt,
zo ben Jij
Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard,
breek ons dan open. Opdat wij zien, een flits misschien,
van Jou, op wie wij hopen, van Jou, op wie wij hopen.

Refr.

Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt,
breng ons tot leven. Opdat wij gaan, niet blijven staan,
En wij Jou zien heel even, en wij Jou zien heel even

Refr.

Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn,
spreek ons dan tegen. Opdat wij zacht, dankzij jouw kracht,
elkaar verstaan tot zegen, elkaar verstaan tot zegen.
Refr.
WOORD VAN WELKOM door de Pastoor
WELKOMSTWOORD:
(Door Julian en zijn moeder Jolanda)
Welkom allemaal,
hallo pappa’s en mamma’s, broertjes en zusjes.
Hallo alle andere mensen hier in de kerk.
En ook de mensen die thuis met ons meevieren:
van harte welkom!
Vandaag is het voor ons een bijzondere dag.
Toen ik vanmorgen wakker werd, was het nog stil buiten.
Het was nog erg vroeg. Weet je waarom ik zo vroeg wakker was?
Omdat we feest hebben!
We mogen vandaag onze Eerste Communie doen!
3

Toen je pas geboren was, hebben wij ouders, jullie laten dopen,
zodat jullie bij de kerk en bij Jezus kunnen horen.
Jullie mogen vandaag voor het eerst aan tafel, zoals Jezus het ons
heeft voorgedaan. Jullie mogen Brood en Wijn delen met allen die
hier samen zijn. Zo horen jullie er straks nog meer bij en zijn we
samen één.
GEBED OM VERGEVING:
(door Rohan)
Vandaag gaan we voor het eerst met Jezus aan tafel.
Voordat we feest gaan vieren, willen we aan elkaar vertellen
dat we soms wel eens iets verkeerd doen.
Allen: Vergeef ons Heer.
Als papa en mama ons roepen, dan komen we niet meteen.
Soms doen we net of we het niet horen.
We luisteren wel eens niet.
Soms plagen we onze broertjes, zusjes of vriendjes.
We maken wel eens ruzie met ze.
We maken papa en mama wel eens ongerust als we niet op tijd
thuiskomen.
Allen: Vergeef ons Heer.
(door Karol)
Soms doen we wel eens flauw tegen andere kinderen.
Dan mogen ze niet meespelen.
We zien soms mensen die er anders uitzien of anders doen
en nemen ze dan niet zoals ze zijn.
Allen: Vergeef ons Heer.
Al deze dingen zijn helemaal niet lief.
We gaan proberen om heel lief te zijn.
Lieve Jezus wilt U ons hierbij helpen?
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♫ KYRIE: Wij vragen Jezus
Wij vragen Jezus die zoon van God de Vader is:
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is:
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil:
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan:
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
Gloria uit Taize
Koor: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Alleluja, alleluja
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
A:Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote
heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over
ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
A:Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
Koor: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Alleluja, alleluja
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OPENINGSGEBED (door de Pastoor)
Goede God, U kent elk van deze kinderen bij hun naam.
U houdt van hen zoals ze zijn: hun stralende ogen, hun lieve lach,
hun spelende handen, hun goede en minder goede kanten.
Wij danken U voor al dat moois, voor al die kleurrijke talenten die
deze kinderen rijk zijn.
God, geef ons dat wij dankbaar zijn en dat we hen bijstaan om die
talenten goed te gebruiken.
Amen
INLEIDING OP HET EVANGELIE
Mag ik je vriend zijn?
(door Jonny)
Eend wilde nieuwe vrienden maken. Dus besloot hij zich aan te
sluiten bij een club. “Hallo,” zei Eend tegen Leeuw. “Mag ik
meedoen?” “Nou,” antwoordde Leeuw. “Kun jij wel brullen als
een leeuw?” Hij nam een diepe hap lucht, stak zijn borst vooruit en
brulde als een leeuw. Eend ging het proberen. Hij nam een diepe
hap lucht, stak zijn borst vooruit en kwaakte als een eend.
“Verzoek afgewezen!” zei Leeuw. “Jij bent niet echt wat we
zoeken voor de Leeuwenclub.”
(door Clara)
“Mag ik met jullie meedoen?” vroeg Eend aan Slang.
“Heb je poten?” vroeg Slang. “Ik heb poten en vleugels!” lachte
Eend trots. “Dat is jammer,” geeuwde Slang. “Wij doen niet meer
aan poten en vleugels. Maar kun je dan in elk geval sissen als een
slang? Eend ging het proberen. Hij vernauwde zijn ogen tot
spleetjes, stak zijn tong uit en kwaakte als een eend.
“Verzoek afgewezen!” zei Slang. “Jij bent niet echt wat we zoeken
voor de Slangenclub.”
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(door Jan)
“Mag ik met jullie meedoen?” vroeg Eend aan Olifant.
“Hoe staat het met je geheugen?” reageerde Olifant.
“Luister goed en zeg mij na: wie met ons mee wil doen, heeft een
megabrein. Hij moet alles kunnen onthouden en superslim zijn.
Studeer je hard, dan heb je misschien het geluk om te worden
toegelaten tot de Olifantenclub. Nu jij,” zei Olifant.
“Sorry,” zei Eend. “Kun je dat even herhalen? Ik raakte wat
afgeleid door je rondzwaaiende slurf.”
”Nou,” reageerde Olifant geïrriteerd. “Kun je dan tenminste
trompetteren als een olifant?” Hij nam een diepe hap lucht,
wapperde met zijn grote oren en tetterde als een olifant.
Eend ging het proberen. Hij nam een diepe hap lucht, wapperde
met zijn staartveren en kwaakte als een eend.
“Verzoek afgewezen!” zei Olifant. “Jij bent niet echt wat we
zoeken voor de Olifantenclub.”
(door Caroline)
Eend was verdrietig, maar hij wist wat hem te doen stond.
Hij richtte zijn eigen club op.
“Hallo,” zei Schildpad. “Mag ik meedoen?”
“Dan moet ik je eerst een vraag stellen,” zei Eend. “Wil je met mij
bij een club?”. “Heel graag,” antwoorde Schildpad. Eend begon te
schrijven. “Verzoek goedgekeurd!”
Daar kwam Konijn aangehuppeld. “Mag ik met jullie meedoen?”
vroeg ze. “Wil je met ons bij een club?” vroeg Schildpad.
Konijn knikte. “Graag!” “Verzoek goedgekeurd” zei Eend.
“Jij bent precies wat we zoeken voor Onze Club.”
Binnen de kortste keren was Onze Club razend populair.
En Eend liet iedereen toe. Want je kunt nooit genoeg vrienden
hebben!
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♫ LIED: Eindeloos goed
Eindeloos goed, heel dichtbij,
een veilig huis, een haven voor mij,
wie vraagt die krijgt,
wie klopt doe je open,
hoe dan ook: Jij zal er zijn.
Refrein:
En al wat je vraagt: een plaats in mijn hart
en een pas in het spoor van die Ene.
En al wat je vraagt: een plaats in ons hart
en een pas in het spoor van die Ene.
Eindeloos goed, altijd trouw,
is God een vriend voor mij en voor jou,
wie vlucht, verdwaalt
wordt weer gevonden
en als koningskind onthaald.
Refrein
Vol van liefde, vol van moed,
gaf Hij zijn leven, eindeloos goed.
Hij droeg zijn kruis voor jou en voor mij,
brengt mensen aan de dood voorbij.
Refrein
Die Ene
Eindeloos goed!
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LEZING (door Daina, moeder van Milo)
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
21,10-14.22-23.
Een van de zeven engelen bracht mij in gedachten op een grote,
hoge berg.
Daar toonde hij mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl de engel uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
Dat nieuwe Jeruzalem straalde van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als een kostbaar kristal.
Ze was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten.
Aan elke poort stond een engel.
Op de poorten waren de namen gegrift van de twaalf stammen van
Israël.
Er waren drie poorten gericht op het oosten,
drie gericht op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
De stadsmuur had twaalf grondstenen.
Daarop stonden de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Ik zag geen tempel, want God, is haar tempel, net als het lam.
De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want God verlicht haar. Haar lamp is het lam.
Woord van de Heer – Wij danken God
♫ ALLELUJA
Alleluja, Alleluja
EVANGELIE (door de Pastoor)
Lezing uit het heilig Evangelie volgens
Johannes
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:
“Als iemand van Mij houdt, zal hij zich
ook houden aan mijn woorden.
Mijn Vader zal van hem houden, en Wij zullen bij hem komen en
in hem gaan wonen. Wie niet van Mij houdt, houdt zich niet aan
mijn woorden.
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Het woord dat jullie horen, is niet van Mij, maar van de Vader die
Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik jullie nu Ik nog bij je ben. Maar de
Helper, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn Naam,
Hij zal jullie alles leren en ervoor zorgen dat jullie niet vergeten,
wat Ik je gezegd heb. De Vader zal Hem zenden.
Vrede laat Ik voor jullie achter, mijn eigen vrede geef Ik je. Ik geef
hem jullie niet, op de manier waarop de wereld vrede geeft. Laat je
hart niet bang of ontmoedigd worden. Jullie hebben Mij horen
zeggen: Ik ga weg, maar Ik kom weer terug. Als jullie van Mij
zouden houden, dan zouden jullie blij zijn, dat Ik naar de Vader ga.
Want de Vader is groter dan Ik. Ik zeg het je nu al, voordat het
gebeurt. Zo zullen jullie geloven, wanneer het gebeurt.”
Woord van de Heer - Wij danken God
♫ ACCLAMATIE Zo klinkt Gods Woord
Een weg die je samen kunt gaan.
Een teken: je bent niet alleen
Zo klinkt Gods Woord: Dat wij leven.
OVERWEGING (door de pastoor)
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 levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
De gemeenschap van de heiligen:
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De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
En het eeuwig leven.
Amen.
VOORBEDEN
(door Milo)
Goede God, mama en papa zorgen zo goed voor mij.
Ze geven mij een warm thuis bij ons in ons gezellige huis.
Vandaag wil ik dan ook bidden voor alle mama's en papa's van de
wereld, dat ze allemaal goed voor hun kinderen zouden kunnen
zorgen.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
(door Joya)
Goede God, vandaag wil ik ook denken aan kinderen die het niet
zo goed hebben als wij. Wat zou het fijn zijn als geen enkel kind
honger of dorst hoefde te lijden. Wat zou het fijn zijn als geen
enkel kind een oorlog hoeft mee te maken.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
(door Mila)
Goede God, we bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne.
Dat er snel vrede komt. Dat iedereen veilig terug naar huis mag.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
(door Margot, moeder van Mila)
God, laat deze kinderen opgroeien tot fijne volwassenen,
die veel betekenen voor anderen. Geef ons de kracht om hen te
blijven steunen door dik en dun. Help ons om een voorbeeld
voor hen te zijn, van verdraagzaamheid, warmte en goedheid.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
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INTENTIES van de parochie
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
COLLECTE EN BEREIDING VAN DE GAVEN
Tekst bij het tafeldekken (door Hilde, moeder van Laurens)
Als er gegeten wordt, dan wordt de tafel gedekt met een mooi
kleed. Caroline en Clara leggen het tafelkleed neer.
Wij gaan het Brood van Jezus eten en om aan hem te denken,
legt Jan nu een kruisbeeld neer.
Jezus is het licht van de wereld.
Kaarsen zijn een teken van licht.
Jonny zet de kaarsen op tafel.
Wij nemen het licht van de Paaskaars
om de doopkaarsen mee aan te steken.
Joya steekt deze aan.
Wij bidden dat wij licht en warmte
mogen zijn voor elkaar.
Bloemen in vele kleuren horen ook bij dit feest.
Julian zet de bloemen op de tafel. Zo mogen wij mensen, samen
kleur geven aan het leven en van elke dag een feest maken voor de
mensen om ons heen.
Karol draagt een schaal met brood, teveel voor alleen onszelf.
We breken en delen het Brood, zoals wij dat van Jezus leerden en
bidden dat mensen altijd willen delen met elkaar.
De kelk, gedragen door Laurens,
hoort erbij om te doen wat Jezus deed.
Wijn en water omdat Jezus zich wil geven aan ons.
Wij hebben Hem nodig, zoals wij ook water nodig hebben.
Het water en de wijn worden gedragen door Mila en Milo.
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Voor wij aan tafel gaan wassen wij onze handen.
Rohan brengt een kan water en een handdoek mee, omdat wij ons
ook voor deze maaltijd goed willen voorbereiden.

Liturgie van de Eucharistie
Pastoor: God onze Vader, wij hebben onze gaven neergelegd op
het altaar van Uw Zoon. Wilt U ze aannemen en zegenen. Als ook
deze kinderen die vandaag voor de eerste keer de Heilige
Communie mogen ontvangen, opdat ze voor altijd Uw kinderen
mogen zijn. Dit vragen wij U door Jezus Christus, Uw Zoon en
onze Heer.
Allen: Amen.
Gebed over de gaven
Goede God, de kinderen hebben samen de kaarsen, de bloemen,
het brood en de wijn op uw altaar gezet. U laat de zon schijnen,
U laat het regenen, U laat de tarwe groeien, en de mensen maken er
brood van. U laat de druiven groeien en de mensen maken er wijn
van. Brood en wijn hier samengebracht op dit altaar.
Straks gaan wij samen eten, samen delen en samen bidden zoals U
het ons geleerd heeft. Maar eerst willen we U bedanken God, voor
al het goede dat U geeft.
Allen: Amen
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Pastoor:
Allen:
Pastoor:
Allen:
Pastoor:
Allen:

De Heer zij met u
En met uw geest
Verheft uw hart
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil
en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze
dagen, maar vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt bezingen wij
U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor
ons geworden is, het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld.
Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood
ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij
nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die
op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de
machten en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder
einde.
♫ Sanctus uit Missa Aqua Viva
Sanctus, Sanctus
Sanctus, Sanctus
Sanctus, Sanctus
Sanctus, Sanctus
Sanctus, Sanctus
Sanctus, Sanctus
Sanctus,
Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth 3x
Dominus Deus Sabaoth 3x
Pastoor: Ja, God, U bent heilig en goed 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.
Hij heeft onze ogen en oren geopend en ons gezegd wie zij zijn:
broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te
doen wat Hij heeft voorgedaan.
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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 hen 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:
“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: “Blijf 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 zingen wij:
♫ Om alles wat leeft en bestaat, voor mensen die goed zijn,
goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven
Pastoor: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.
♫ Om alles wat leeft en bestaat, voor mensen die goed zijn,
goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven
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.
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♫ Om alles wat leeft en bestaat, voor mensen die goed zijn,
goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven
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 de Paus Franciscus, aan onze Bisschop 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 allemaal 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
De communicantjes gaan bij de pastoor staan.
Pastoor: Jezus is gestorven, maar Zijn vrienden komen nog altijd
bij elkaar. Dan breken ze het brood en delen het samen, dan
drinken ze uit de Beker en vertellen over Jezus. Ook hoe Hij de
mensen heeft leren bidden. Doe het zo, zei Hij, bid maar mee:
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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Pastoor: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in
onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de
komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
VREDEWENS
De communicantjes delen hun vredeswens uit in de kerk.
♫ VREDESLIED De Vrede komt
De vrede komt, met zachte voeten
De vrede komt met witte vlaggen
Met open handen komt de vrede,
komt de vrede, de vrede komt.
♫ LAM GODS
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef ons de vrede
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Pastoor: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer:
Zie het Lams Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld....
Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék
en ik zal gezond worden.
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Communie
De communicantjes komen één voor één, met hun ouder(s),
broertjes en/of zusjes, naar voren en ontvangen de Heilige
Communie. De communicantjes gaan daarna weer zitten.
Dan volgen alle aanwezigen. De kinderen die niet de Heilige
Communie gedaan hebben, mogen ook mee naar voren komen.
Zij krijgen een hand of een kruisje.
♫ COMMUNIELIED: In the Lord I’ll be ever thankfull
In the Lord I'll be ever thankful,
In the Lord I'll rejoice.
Look to God, do not be afraid,
Lift up your voices, the Lord is near;
Lift up your voices the Lord is near.
♫ COMMUNIELIED: Aber du weißt jetzt den Weg für mich uit
Taize
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld
Ich verstehe deine Wege nicht
Aber du weißt jetzt den Weg für mich
SLOTTEKST (door Laurens)
Dank U, voor de wereld waarin wij leven,
dank U, dat U ons eten en drinken hebt gegeven,
dank U, voor de vogels die zingen,
dank U, Heer, voor alle dingen.
Dank U, dat wij deze dag mogen beleven
dank U, voor alles wat wij hebben, zien en geven!
Nu gaan we naar huis, want wij vieren feest:
Wij danken iedereen, maar U, Heer het allermeest!
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SLOTGEBED (door de Pastoor)
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
♫ SLOTLIED: Jij bent God voor ons
Jij bent God voor ons, oorsprong van het leven,
die buiten alle tijd ons alles heeft gegeven,
en op ons toekomt elke dag tot in de eeuwigheid.
Wij geloven met elkaar,
dat het leven is gegeven
om te zoeken en te vinden,
wie Jij bent en waar.
Jij bent Woord van God, teken van Gods liefde
die door de dood gegaan ons lot hebt overwonnen
en leeft waar minstens twee of drie bijeen zijn in jouw Naam.
Wij geloven..
Jij bent Geest van God, trooster en bevrijder,
die licht en vreugde geeft aan allen die Jou zoeken,
en daar gevonden worden zal, waar niemand voor zich leeft.
Wij geloven..
Jij bent God voor ons
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Allemaal van harte gefeliciteerd.
Fijn dat u erbij was!
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