Eucharistieviering sneeuwklassen 31-01-2017

Onvergetelijk SAMEN in Zinal
Intredelied
(samen)
Kymbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
O Lord, kumbaya
O Lord kumbaya
Kom bij ons o Heer, kumbaya
Kom bij ons o Heer, kumbaya
Kom bij ons o Heer, kumbaya
O Lord, kumbaya
O Lord, kumbaya
Laat ons bidden Heer, kumbaya
Laat ons bidden Heer, kumbaya
Laat ons bidden Heer, kumbaya
O Lord, kumbaya
O Lord, kumbaya
Geef ons vrede Heer, kumbaya
Geef ons vrede Heer, kumbaya
Geef ons vrede Heer, kumbaya
O Lord, kumbaya
O Lord, kumbaya
Inleiding door de priester

Gebed om vergeving
(Leerling 1)
Wij brengen niet altijd licht om ons heen.
Wij vragen God en elkaar om vergeving voor alle keren dat we het donker maakten in
onszelf en voor anderen.
Heer, ontferm U over ons
Samen: Heer, ontferm U over ons.
(Leerling 2)
Soms vinden we een medeleerling maar een lastpost en vergeten we wel eens dat we niet
alleen zijn op de wereld. Soms zijn we jaloers en eisen we alle aandacht op.
Christus, ontferm U over ons
Samen: Christus, ontferm U over ons.
(Leerkracht)
Als opvoeder lukken we er niet altijd even goed in om het geduld en het respect op te
brengen dat de kinderen verdienen.
Heer, ontferm U over ons.
Samen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed
(priester)
God, U lijkt vaak afwezig in onze wereld.
Maar soms vermoeden wij wie U bent.
Meer nog: Wij mochten de voorbije dagen doorbrengen in het mooiste van wat Uw
Schepping heeft voortgebracht.
U bent een God die leven geeft.
Wij danken U voor deze kinderen in ons midden.
Wij bidden U dat zij mogen opgroeien in vrede en goede gezondheid.
Dat zij vriendschap en liefde mogen kennen en dat zij gelukkige mensen mogen worden.

Evangelie

(priester)
In het grote wetboek van de Joden stond geschreven dat alle papa’s en mama’s hun kindje,
wanneer het 40 dagen oud was, naar de tempel moesten brengen om het aan God te tonen
en om te vragen dat God er goed zou voor zorgen.
Jozef en Maria gingen dus op weg op de dag dat Jezus 40 dagen oud was. Ze moesten er een
lange tocht voor maken. Gelukkig kon Maria met Jezus op het ezeltje zitten dat ze uit
Nazareth hadden meegebracht. Ze gingen helemaal naar de tempel in Jeruzalem. Door de
smalle straatjes vonden ze hun weg naar de tempel. Zoals altijd heerste er een grote drukte
op het voorplein. Tempelbezoekers liepen heen en weer. Er waren ook kooplieden en
bedelaars.

(verteller 2)
Er was ook een vrouw, Hanna genaamd, die elke dag naar de tempel kwam. Ze was al heel
oud en leunde op een wandelstok. Aan iedereen die het horen wilde, vertelde ze dat haar
vriend Simeon een wonderbare droom had gehad. Hij zou niet sterven vooraleer hij met zijn
eigen ogen de Messias had gezien. Misschien was het daarom dat Simeon uitkeek naar alle
kinderen die door hun ouders werden naar de tempel gebracht, ook op de dag dat Maria en
Jozef er aankwamen.
(priester)
Simeon kreeg Maria en Jozef in het oog. Hij ging naar hen toe en vroeg: “Mevrouw, mag ik
uw kindje even zien? Mag ik het even vasthouden?”
Maria stemde er mee in en gaf het kindje Jezus in de armen van de oude Simeon. Stralend
van geluk hief hij het hoog boven zijn hoofd en legde nadien zijn hand op het hoofdje van
Jezus.
Simeon zei: “Nu mag ik in vrede heengaan. Ik heb het grote licht gezien, het licht voor alle
mensen. Ik heb het grote licht gezien, de zon voor heel de wereld. Jullie kind zal het grote
licht zijn voor heel de wereld.”
(verteller 2)
Simeon gaf het kindje terug aan Maria en strompelde zielsgelukkig naar huis, in zichzelf
pratend: “Ik heb het grote licht gezien, ik heb het grote licht gezien.”
Daarna gingen Jozef en Maria de tempel binnen en vroegen aan de priester om hun kindje te
zegenen. Net als de oude Simeon legde de priester zijn beide handen op het hoofdje van
Jezus en bad tot God om Jezus te beschermen.
(samen)
Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan.
Over Zijn leven mogen wij lezen in een boek heel goed bewaard.
Samen leren, samen spelen is Gods droom voor ieder kind.
Ook deze sneeuwklas heeft Zijn zegen omdat “samen” overwint.

Homilie
(priester)
Voorbeden
(priester)
Laten we met vertrouwen onze gebeden en verlangens uitspreken voor God.
(leerling 3)
Een kaarsje geeft licht en met licht kun je leven. Jezus help ons om samen gelukkig te zijn.
Laat ons bidden.
(leerling 4)
Een kaarsje geeft licht en kan ook branden. Jezus, help ons om enthousiast te zijn.
Laat ons bidden

(samen)
Geef mij een hart, een nieuw en levend hart.
Heer neem dat stenen hart toch van me weg.
Geef me een hart, geef me een nieuw en levend hart.
leerling 5)
Een kaarsje geeft licht en kan vrolijk zijn. Jezus, laat alle kinderen op deze wereld eens blij
zijn.
Laat ons bidden.
(leerling 6)
Een kaarsje geeft licht en kan droevig zijn. Wij denken ook aan alle mensen die nu verdrietig
zijn.
Laat ons bidden.
(samen)
Geef me een hart, een nieuw eenvoudig hart.
Heer neem dat trotse hart toch van me weg.
Geef me een hart, geef me een nieuw eenvoudig hart.
(leerling 7)
Een kaarsje geeft licht en warmte. Laat ons die warmte aan mekaar doorgeven.
Laat ons bidden.
(samen)
Geef me een hart, een nieuw barmhartig hart.
Heer neem dat zondig hart toch van me weg.
Geef mij een hart. geef me een nieuw barmhartig hart.
Tafeldienst
Gebed over de gaven
(priester)
Goede God, brood en wijn hebben wij naar U gebracht, omdat wij er de liefde in zien van
ouders die het dagelijks brood delen met hun kinderen in hun gezin.
Licht brachten wij aan, omdat wij geloven dat Gij het licht zijt voor ieder mensenkind en ons
uitnodigt om voor elkaar een lichtje te zijn.
(samen)
Wij vragen U, goede God: Aanvaard deze gaven die wij U aanbieden in naam van
Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, Amen.
(priester)
(samen)
(priester)
(allen)
(priester)

De Heer zal bij U zijn.
De Heer zal U bewaren.
Verheffen wij ons hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

(samen)
(priester)

Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij kunnen U nooit genoeg danken, almachtige Vader,
voor al wat Gij ons geeft:
ons leven, de mensen die van ons houden
en waarvan wij houden,
de wereld waarin wij mogen wonen
en waaraan wij zien hoe Gij alles nieuw maakt.
Wij danken U
voor alles wat Gij ons laat ontdekken en vinden
om onze aarde schoner te maken.
Wij danken U vooral
omdat Gij ons door Jezus het goede gebruik geleerd hebt
van alle dingen in liefde.
Daarom kunnen wij in dankbaarheid
met allen die reeds leven in het licht van uw heerlijkheid
het grote huldelied zingen:

Het grote dankgebed
Dank zeggen wij U
omdat Gij ons nooit afschrijft,
nooit wegduwt.
Omdat Gij zoveel geduld
met ons hebt,
ons steeds opnieuw laat beginnen.
Dank zeggen wij U
omdat Gij ons neemt
zoals wij zijn,
met onze kleine kanten,
maar ook met onze goede wil.
(samen)
Dank zeggen wij U
voor zoveel goede mensen
om ons heen,
die ons begrijpen en aanvaarden,
die ons vergeven
als wij verkeerd doen.
Voor hen die ons bevestigen
en bemoedigen,
bij wie wij mogen zijn
zoals wij zijn,
voor wie we niets hoeven te verbergen.
Dank voor hen
die ons weer doen hopen
en doen geloven dat het kan:
goedheid en liefde, hier op aarde.

Dank voor deze mensen ook,
voor hun vertrouwen
en warme genegenheid.
Dank omdat zij mij durven bevragen,
mij schudden en wakker houden,
mij aanporren om een mooier
christen te zijn.
Dank zeggen wij U
voor Jezus van Nazareth,
Zo diep en helemaal mens
dat wij hem uw 'Zoon' durven noemen.
Hij moedigde mensen aan,
hij schonk vergiffenis - telkens weer.
Hij gaf zich aan ieder
die zich klein en weerloos voelde;
hij werd een van hen
door zich te breken en te geven,
door brood te zijn voor anderen.

Instellingswoorden
(samen)
Kracht vragen wij U nu
om te leven zoals Jezus.
Doe ons zien wat echt belangrijk is,
keer ons om.
Geef dat wij geduldig zijn
in onze omgang met elkaar.
Dat wij mekaar aanvaarden
en in mekaar het goede zien.
Dat wij opbouwen
en minder afbreken,
dat wij positief zouden zijn
en zo het leven
van de anderen zouden bevorderen.
Dat wij durven geloven
dat ieder vruchten draagt,
en is het niet vandaag dan morgen.
Amen.

Onze Vader
(luisteren naar het Onze Vader)

Onze Vader in de hemel
Geheiligd zij Uw naam
Laat Uw rijk van liefde komen
En doe steeds Uw wil verstaan
Laat Uw rijk van liefde komen
En doe steeds Uw wil verstaan
Geef ons brood om van te leven
Vergeef ons onze schuld
Leid ons nimmer in bekoring
Maar verlos ons van het kwaad
Leid ons nimmer in bekoring
Maar verlos ons van het kwaad
Vredeswens
Communie
(Elke leerkracht/moni deelt de communie aan zijn/haar groep.)
(samen)
Kom leg je hand in mijn hand. Kom leg je hand in mijn hand 2X
Ik blijf bij je staan, ik ga niet voorbij.
Ik wil je echt vragen schuif mee in de rij
en tel je al tot honderd of gaat het maar tot tien
dat speelt heus geen rol ‘k ben blij je hier te zien.
Kom leg je hand in mijn hand. Kom leg je hand in mijn hand 2X
Ik heb een goede vriend Jezus is zijn naam
Wat Hij te zeggen heeft, gaat ons allen aan
Eens droomde Hij de wereld voor ieder mens gelijk,
Maak jij z’n droom tot waarheid, zo bouw je aan Gods rijk.
Kom leg je hand in mijn hand. Kom leg je hand in mijn hand 2X
Slotgebed
(priester)
God,
Uw licht is gekomen voor alle mensen
en het is ons gegeven als een geschenk .
Wij bidden U,
geef dat wij Uw licht uitdragen waar wij komen en gaan.
Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen.
Amen
Wijding van de fakkels en kaarsen
(priester)

Als het donker wordt, ontsteken wij het licht. Als donkere wolken ons leven bedreigen
branden wij fakkels van vertrouwen doorheen alle duisternis. Gods licht schijnt over ons.
Daarom bidden wij over deze fakkels en kaarsen.
(samen)
God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Als Gij spreekt dan wijkt het duister voor de dag.
Dan wordt het leven helder.
Wij vragen U:
Zegen deze fakkels en verhoor ons gebed.
Mogen zij licht en warmte brengen in onze gezinnen.
Mogen zij ons eraan herinneren bij dagen van vreugde en verdriet, dat Gij het
zijt die voor ons zorgt en ons eens zult brengen naar de plaats waar licht en
vreugde blijven tot in eeuwigheid.
Zending en Zegen
Fakkeltocht: letterlijk het licht ronddragen, in stilte

