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Week van 12t/m 18 augustus 2018
19e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Leven vanuit het Brood van de Heer

Openingsritus en begroeting: nr. 701.
Schuldbelijdenis: nr. 703.
Kyrië: nr. 719
Gloria: nr. 720
1ste lezing: 1 Koningen 19, 4-8
In die dagen kwam Elia na een tocht
van een dag in de woestijn bij een
bremstruik. Hij zette zich eronder
neer. Hij verlangde te sterven en zei:
‘Het wordt mij te veel, Heer; laat mij
sterven want ik ben niet beter dan
mijn vaderen.’ Daarop ging hij onder
de bremstruik liggen en sliep in.
Maar opeens stiet een engel hem aan
en zei tot hem: ‘Sta op en eet.’ Hij
keek op en daar zag hij aan zijn

hoofdeinde een koek, op gloeiende
stenen gebakken, en een kruik water.
Hij at en dronk en legde zich weer te
ruste. Maar opnieuw, voor de tweede
maal, stiet de engel van de Heer hem
aan en zei: ‘Sta op en eet; anders
gaat de reis uw krachten te boven.’
Toen stond hij op, at en dronk en,
gesterkt door het voedsel, liep hij
veertig dagen en nachten, tot hij de
berg van God, de Horeb, bereikte.

Tussenzang: Psalm 34, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Refrein: Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.
De Heer zal ik prijzen iedere dag, zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer, laat elk die het hoort zich verheugen.
Refrein
Verheerlijkt de Heer te samen met mij en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord, Hij heeft mij gered uit al wat ik
vreesde. Refrein

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. Refrein
De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te
beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is, gelukkig is hij die zijn
heil zoekt bij Hem. Refrein
2de lezing: Efesiers 4, 30-32; 5, 1-2
Broeders en zusters, wilt Gods
heilige Geest niet bedroeven: gij zijt
met zijn zegel gewaarmerkt voor de
dag der verlossing.
Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw
en gevloek, kortom alle
boosaardigheid moet bij u
verdwijnen. Weest goed voor elkaar
en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals

God u vergeven heeft in Christus.
Weest navolgers van God, zoals
geliefde kinderen past. Leidt een
leven van liefde naar het voorbeeld
van Christus, die ons heeft bemind
en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer, God tot
een lieflijke geur.

Tussenzang: Alleluja, Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; Gij hebt woorden
van eeuwig leven. Alleluja.

Evangelie: Johannes 6, 41-51
In die tijd morden de Joden over
Jezus, omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben
het brood dat uit de hemel is
neergedaald,’ en zij zeiden: ‘Is dit
niet Jezus, de zoon van Jozef, en
kennen wij zijn vader en moeder
niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben
uit de hemel neergedaald?’
Maar Jezus sprak tot hen: ‘Mort toch
niet onder elkaar. Niemand kan tot
Mij komen, als de Vader die Mij
zond, hem niet trekt; en Ik zal hem
doen opstaan op de laatste dag. Er
staat geschreven bij de profeten: En
allen zullen door God onderricht
worden. Al wie naar de leer van de
Vader geluisterd heeft, komt tot Mij.

Niet dat iemand de Vader gezien
heeft: alleen Degene die uit God is,
heeft de Vader gezien. Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft,
heeft eeuwig leven. Ik ben het brood
des levens. Uw vaderen, die het
manna gegeten hebben in de
woestijn, zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel
neer, opdat wie ervan eet niet sterft.
Ik ben het levende brood dat uit de
hemel is neergedaald. Als iemand
van dit brood eet, zal hij leven in
eeuwigheid. Het brood dat Ik zal
geven is mijn vlees, ten bate van het
leven der wereld.’

U komt de lof toe: nr. 265
Overweging
Geloofsbelijdenis: nr. 722.
Voorbeden
Collecte
Prefatie en Eucharistisch gebed: nr.745
Communieritus: nr. 738 en 739. Slotritus: nr. 740
========================================================
Mededelingen
Mevrouw Doorn Tol-Huijsman is 6 augustus overleden.
De plechtige uitvaart heeft afgelopen vrijdag in onze kerk plaatsgevonden
Op woensdag 15 augustus om 19.00 uur is er in Middelharnis een
viering ter gelegenheid van het Hoogfeest van Maria ten hemelopneming
met pastor Geurts en Lizzy Beenhakker.
Vrijdag 17 augustus is er weer Bezinningsochtend.
Het onderwerp is: Zeker weten; over wetenschap geloof en wijsheid.
Inloop 9.45, aanvang 10.00 uur. Wees welkom en doe mee.
Robert van der Linden en Nilogin Manuelpillai zijn voornemens op
25 augustus hun kerkelijk huwelijk in deze kerk te vieren.

Gebedsintenties Oud-Beijerland
Zo Mw Doorn Tol-Huijsman die 6 aug is overleden
Hendrikus Gerardus Koenraadt
Cornelia van Overbeek
Meindert Cornelis Leeuwenburgh en Petronella Leeuwenburgh-Groen
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland
Arie Abraham van Hulst
Gerardus Johannes Vermeulen
Mieke van Adrichem
Vr
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Bezinning
God hoefde zich niet aan ons te openbaren. Hij openbaarde zich- uit liefde.
Net zoals je in liefde tussen mensen alleen dan iets te weten komt van
iemand, van wie je houdt, als die persoon je hart voor je opent, zo weten
wij alleen iets van Gods innerlijk, omdat de eeuwige en geheimvolle God
zichzelf uit liefde voor ons heeft geopenbaard.
Vanaf de schepping heeft God telkens weer tot de mensen gesproken, via
de aartsvaders en de profeten tot aan de definitieve Openbaring in zijn
Zoon Jezus Christus.
In Hem heeft Hij zijn hart voor ons uitgestort
en ons laten zien wie Hij in wezen is.
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