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PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied INTOCHTSLIED

2.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3.

Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Welkomstwoord, Kruisteken en Begroeting
Gebed om vergeving
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P.

Brengen wij onszelf, zoals wij zijn,
met onze tekorten voor God en belijden wij onze schuld:

A.

Lieve God, nu wij hier bijeen zijn
om het feest van Sint Maarten te vieren
denken wij ook aan zijn leven '
en al het goede dat hij gedaan heeft.
Het spijt ons dat door onze schuld
anderen verdriet hebben.
Wij willen het weer goed maken
door vriendelijk te zijn voor iedereen,
door te delen wat wij hebben,
door te helpen waar wij kunnen.
Dat alles naar het voorbeeld van Sint Martinus.
Zo zal de wereld een plaats worden waar mensen leven,
die met hulp elkaars lief en leed delen.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God WONDERWERELD VOL GEHEIMEN
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2.

Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;
elke stam en taal en natie: hemelse kunst.
Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren,
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.

3.

Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven,
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd.

4.

Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,
gaan met liefde hier en heden en houden stand;
liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen,
liefde liggend in een kribbe - hand over hand.

Openingsgebed
God van Licht,
Wees hier aanwezig in ons midden.
Laat uw Licht over ons schijnen.
Maak dat ook wij licht brengen In een wereld die duister is,
Door ons over anderen te bekommeren,
door te delen van onze overvloed.
Mogen wij ons zo voorbereiden
op de dag van uw wederkomst.
Door Christus, onze Heer. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij de opening van de Schriften
Niemand weet wanneer de dag komt
dat God zijn kinderen mee naar Huis voert.
Wachten op die dag doen we op een actieve manier:
door om te zien naar anderen,
door steeds weer het goede te doen.
Moge Gods Woord ons daartoe inspireren en sterken
opdat we meebouwen aan zijn Rijk.
Eerste lezing
Uit de profeet Maleachi 3, 19-20a
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Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt.
Al de hoogmoedigen, al wie boosheid bedrijft, zij allen worden
stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen
- zo spreekt de Heer van de hemelmachten zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat.
Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de
gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt zij genezing.
Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.
A.

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 150
1.

Zing nu van Gods goedheid,
bron van alle wijsheid,
kom tot hem, zegen zijn Naam;
hij zag naar ons om in
liefde en ontferming,
trouw is hij nu en voorgoed.

Refrein:

2.

3.

Kom dan, alle volken,
zing nu van Gods goedheid
liederen van lof en dank aan God.
Juich nu van Gods glorie,
prijs hem met muziek en
zegen en aanbid zijn Naam.

Moed is hij in 't duister,
troost voor wie bedroefd is,
schitterend verheven God.
Licht voor wie vermoeid is,
hij schenkt je vergeving,
nieuw leven voor iedereen.

Refrein

Prijs hem door te zingen,
prijs hem met de waldhoorn,
prijs God met gitaar en fluit,
prijs hem met percussie,
prijs hem door te dansen,
prijs God heel je leven lang.

Refrein
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Tweede lezing SINT MAARTEN VERHAAL (Uit: Community 1-2)
Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden
was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed
Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad.
Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed
om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm.
Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de
stadsmuren zijn.
Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een
arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en
geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud
had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Martinus. 'Ach",
rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Martinus
dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in
die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in.
De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Martinus nu
doen? Hij kon die arme man daar toch niet zomaar laten
staan?
Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van
mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!"
Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in
twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk
sloeg hij zelf om zijn schouders.
Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld.
De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou
en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en
vertrok. En Martinus? Die reed daarna tevreden met zijn
soldaten de stad binnen.
Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal.
Maar nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus ... Sint
Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een
lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht
te brengen ... vrolijk te maken.
Acclamatie
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Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas (Kinderevangelieboek)
Verteller: Op een dag spraken sommigen over de schitterende
tempel met zijn prachtige stenen en wijgeschenken.
Toen zei Jezus:
Jezus:
"Wat jullie daar zien: er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere zal blijven:
alles zal worden verwoest."
Verteller: Ze vroegen Hem nu:
Mensen: "Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?"
Verteller: Maar Hij zei:
Jezus:
"Let goed op, dat jullie niet op een dwaalspoor
worden gebracht. Want velen zullen optreden
in mijn Naam en zij zullen zeggen:
Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij.
Loop niet achter hen aan.
Laat je ook niet opschrikken door praatjes
over oorlogen en rellen.
Dat alles moet wel eerst gebeuren,
maar het wordt niet direct gevolgd door het einde."
Verteller: Toen zei Hij tegen hen:
Jezus:
"Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk.
Er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest, nu eens hier, dan weer daar.
Er zullen verschrikkelijke dingen gebeuren.
En aan de hemel zullen geweldige tekens verschijnen.
Maar nog voordat dit alles gebeurt,
zullen ze jullie vastgrijpen en vervolgen.
Ze zullen jullie overleveren aan de synagogen
en gevangen zetten.
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Ze zullen jullie voor koningen en stadhouders brengen
omwille van mijn Naam.
Het zal uiteindelijk voor jullie erop aan komen
dat je een getuigenis moet geven.
Welnu, onthoud het voorgoed:
jullie moeten je verdediging niet voorbereiden.
Want Ik zal je een taal en een wijsheid geven
waar geen van jullie tegenstanders tegenop kan.
Jullie zullen zelfs door je ouders en broers,
door je familie en vrienden worden overgeleverd.
En sommigen van jullie zullen ze laten doden.
Men zal jullie haten vanwege mijn Naam.
Maar geen haar op jullie hoofd zal verloren gaan.
Door vol te houden zul je je leven winnen".
Verteller: Dit is het Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.

Acclamatie HET WOORD DAT IK JOU GEEF

Overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
die houdt van elk van ons
en onze Vader is.
Ik geloof in Jezus Christus,
gezonden door de Vader,
om ons over God te vertellen
en om ons te roepen
in vrede te leven met elkaar
en om brood te breken en te delen.
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Ik geloof in de heilige Geest,
die werkt in ieder van ons,
die ons sterkt en bezielt.
Ik geloof dat ik geroepen ben
mee te bouwen aan onze wereld
in verbondenheid met de kerkgemeenschap.
Ik geloof in mijn eigen leven,
dat God mij beschermt,
dat Hij naar mij omziet,
dat Hij mij bemoedigt.
Ik geloof dat God telkens weer mensen verzamelt.
Ik geloof dat wij altijd op Hem mogen rekenen.
Ik geloof dat God ons leven heeft gegeven
sterker dan de dood. Amen
Voorbede
P.

Laten wij bidden tot God onze Vader:

L.

Lieve God,
St. Maarten was een bijzondere man.
Hij heeft gedeeld met andere mensen.
Net als Jezus ons heeft voorgedaan.
Lieve God, ik wil ook graag delen
van iets dat ik heb, en anderen niet.
Wilt U mij daarbij helpen?
Want het is best moeilijk.
Laat ons zingend bidden:
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L.

A.

Lieve God.
Laat ons ook denken aan kinderen
die het niet zo goed hebben.
Kinderen die honger hebben,
of in een land leven waar oorlog is.
Dat we niet vergeten
soms ook iets aan arme kinderen te geven.
Laat ons zingend bidden:
Wees een licht…
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Trouwe God,
op voorspraak van de heilige Martinus van Tours
leggen wij U onze gebeden voor.
Maak ons in woord en daad getuigen van uw liefde
voor al uw mensen.
Door Christus onze Heer. Amen.

COMMUNIEVIERING
Collecte en klaarmaken van de altaartafel
Tafellied KOM GA MEE
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2. Kijk eens hier, wij dansen nu rond,
leef maar lang en blijf goed gezond.
God helpt jou je leven lang,
dus kinderen, wees niet bang!
3. Kom, lief kindje, ga met ons mee,
samen veilig door de zee
Hand in hand, je bent niet alleen,
lach naar ons, hier om je heen.
Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd hebben,
bereiden wij ons in gebed voor op de communie.

P.

God, onze Vader, wij brengen U onze dank.
Gij hebt ons gemaakt om gelukkig te zijn met U
en door Jezus Christus verlicht Gij onze weg
en geeft Gij zin aan ons leven.
Uw Naam, Heer, zij geprezen,
tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

A.

Gij hebt ons hier op aarde aan elkaar gegeven
als een teken van uw liefde voor ons.
Voor alle mensen die ons hebben gevormd
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en van wie wij zoveel hebben ontvangen,
voor de gemeenschap die er onder ons is,
de onderlinge verbondenheid,
de verzoening en de liefde,
danken wij U en zeggen:
Uw Naam, Heer, zij geprezen,
tot in eeuwigheid duurt uw trouw.
P.

Gij hebt ons een geest gegeven
en handen, verstand en een hart,
om te voorzien in ons eigen levensonderhoud
en dat van onze dierbaren,
en om de aarde te beheren naar een betere toekomst.
Uw Naam, Heer, zij geprezen,
tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

A.

Gij laat ons leven in gemeenschap,
in een land, een gemeente, een dorp.
Voor al het zwoegen van mensen
dat gewijd is aan verbroedering
en aan het dienen van de gerechtigheid
zeggen wij vol dankbaarheid:
Uw Naam, Heer, zij geprezen,
tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

P.

Gij hebt ons in uw kerk samengeroepen
in verantwoordelijkheid voor elkaar
om aan allen het geheim van uw liefde te openbaren
en te kunnen werken aan de nieuwe schepping
die Gij tot stand brengt in uw koninkrijk.
Uw Naam, Heer, zij geprezen,
tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

A.

Als broeders en zusters bidden wij daarom tot U,
verenigd met allen die in uw kerk verantwoordelijkheid dragen
om de eenheid in het geloof te bewaren,
verenigd met alle christenen van de gehele wereld
die in uw Naam samen zijn,
verenigd met alle mensen
die U zoeken van alle uiteinden der aarde:
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A.

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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

A.

Steeds opnieuw zegt Jezus:
luister naar elkaar,
sta open voor elkaar,
verwonder je over de schepping.
Dan weten we, zal er vrede zijn in ons gezin,
in onze straat, op onze school, op ons werk,
het begin van de grote vrede.
Laten we elkaar die vrede toewensen,
de vrede van Jezus Christus.
Amen.

P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus.

Vredeslied IK WENS JE VREDE VAN GOD
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2.

Ik wens je vreugde van God. (3x)
Ik wens je vreugde, vreugde,
vreugde van de Heer.

3.

Ik wens je liefde van God. (3x)
Ik wens je liefde, liefde,
liefde van de Heer.

Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek, en ik zal gezond worden.

Communielied THIS LITTLE LIGHT OF MINE
This little light of mine, I’m gonna let it shine.
Ev’rywhere I go, I’m gonna let it shine.
All in my heart, I’m gonna let it shine
Dit kleine licht van mij, ik ga het laten schijnen
Waar ik ook ga, ik ga het laten schijnen
Met heel mijn hart, ik ga het laten schijnen
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Gedichtje over delen
Als delen is:
iedereen hoort erbij;
als delen is:
kom maar, dan maak ik je blij;
als delen is:
laten we het samen doen;
als delen is:
een knipoog, een hand of een zoen;
als van delen
alle tranen drogen;
als met delen
kwaad wordt omgebogen,
dan wil ik ook delen,
dan zeg ik geen nee.
Dan willen wij ook delen,
dan doen wij heel graag mee.

SLOT VAN DE DIENST
Slotgebed
Goede God,
wij danken u voor het Woord en het Brood
dat wij mochten ontvangen
en zien uit naar de dag dat U komt.
Wij vragen U:
help ons om in ons dagelijks bestaan
te doen wat U van ons vraagt:
liefde en meeleven geven aan anderen.
Mogen wij zo meebouwen aan uw Rijk,
door Christus, onze Heer. Amen.
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Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

A.

Lieve Heer,
vol dankbaarheid hebben wij hier samen Sint Maarten gevierd.
Wij bidden, laat on hier vandaan gaan als andere mensen
en met de opdracht te werken aan een wereld,
waar voor iedereen hoop en leven kan zijn.
Een wereld die geen duisternis meer kent,
maar alleen licht, dat zal schijnen tot in eeuwigheid.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied NU WIJ UITEENGAAN

2.

3.

4.

5.

Voel u getroost en hou vast de hoop.
God laat u nimmer alleen.
Samen op pad, God geeft u zijn zegen.

refrein

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede.

refrein

Neem dan de liefde mee in uw hart,
en geef de warmte zelf door.
Wees zelf een baken, voel zelf de kracht.

refrein

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak.

refrein

DE WEEK VAN 13 NOVEMBER – 20 NOVEMBER
VIERINGEN
Zondag 13-11

10.00 uur:

Donderdag 17-11

09.00 uur:

Vrijdag 18-11

09.00 uur:

Zondag 20-11

10.00 uur:

Klaverblad-familieviering
(Ps. Ans Dekker)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Esko Kissboat)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor familie en vrienden;
Voor Thea Prins;
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – van Halem;
Voor Elisabeth Landzaat – Tjeertes
Donderdag 09:00 uur Voor overleden familie van Zonneveld
Vrijdag 09:00 uur
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN:
AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig t/m 7 december)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

In Between
Ons koor In Between is altijd op zoek naar nieuwe leden.
Als u interesse heeft nodigen wij u van harte uit, om onze
repetitie een keer bij te wonen. Wij repeteren op maandag
avond van 20:00 tot 22:00 uur in de kerk. We verzorgen
gemiddeld 10 keer per jaar de begeleiding van een viering.
Zangervaring is niet nodig, een goed humeur is altijd welkom.

