Beste vrienden,

25e zondag - jaar a
24 september 2017

Naar jaarlijkse gewoonte
nodigen we U allen uit
voor een ontspanningsnamiddag
in onze geloofsgemeenschap
Ook uw buren of vrienden vanaf 75 jaar zijn welkom,
alsook langdurige zieken.
Dit gezellig samenzijn heeft plaats op:
ZATERDAG 14 OKTOBER 2017
om 14u30 in de feestzaal van "Ons Huis"
Schoolstraat 270

Welkom aan het Gregoriuskoor van Maldegem

Ons programma:
- Hartelijk welkom allemaal.
- Viering met ziekenzalving (vrijblijvend)
voorgegaan door onze deken
Raf Vermeulen en Lieve Van Driessen.
- Tijd voor een babbel en een drankje.
- Ontspanning wordt verzorgd door “Amuzant”
Dames van Femma Zwijndrecht
brengen liederen, alsook meezingers
- Gevarieerde koude schotel met brood,
geurige koffie of thee en een dessertje.
- Einde voorzien tussen 18u00 en 18u30.

Intrede Laudate Dominum - M.Haller
Loof de Heer, alle stammen,
loof de Heer, alle volkeren,
aangezien zijn barmhartigheid jegens ons
verzekerd is.
En de billijkheid van de Heer is blijvend voor eeuwig.
Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bent U vrij, kom dan zeker naar deze fijne namiddag.
Als bijdrage in de kosten vragen wij € 7,00.

Gebed om vergeving
Heer, Gij kent ons door en door:
met onze goede en minder goede kanten.
En toch staat Gij steeds klaar met
uw milde vergeving als wij onze tekorten inzien.
Zelf zijn wij voor anderen vaak minder
vergevingsgezind.
Daarom: Wees ons nabij

Wie zelf niet kan instaan voor vervoer,
duidt op onderstaande strook duidelijk aan
dat men aan huis wenst afgehaald te worden.
Het afhalen aan huis gebeurt rond 14u00.
Inschrijven kan tot 7 oktober bij uw kernlid
of bij Annie Bracke, Knaptandstraat 107, 03776 24 81
of op het secretariaat, Tereken 5a, 03 776 11 07
Van harte welkom!
Met vele groeten,
De werkgroep van Welzijnszorg, Tereken.

Welkom

Christus, uw aandacht gaat uit
naar alle mensen, maar vooral naar hen
die minder kansen krijgen,
die leven aan de rand van de maatschappij.
Gij hebt ons getoond hoe we voor hen
toekomst kunnen zijn.
Daarom: Wees ons nabij
Heer, we denken vaak dat onze verdiensten
groter zijn dan die van andere.
De factor 'gave' komt in ons hoofd en handelen
weinig voor.
Als wij uw mildheid zien,
dan voelen we ons zelfs benadeeld,
zoals de werkers van het eerste uur.
Daarom: Wees ons nabij
Kyrie Missa duorum aequalium – Lotti &Cordans
Lofprijzing Missa duorum aequalium –

Lotti & Cordans

Gebed
God, onze Heer,
elk uur van de dag roept Gij mensen
op om te komen werken in uw wijngaard.
Wij bidden U:
geef ons het geloof en de moed
om in te gaan op uw vraag
om ons in te zetten voor de realisatie
van uw Koninkrijk in deze wereld. Amen
Inleiding op de lezingen

In de eerste lezing wijst de profeet Jesaja er ons op
dat, wie we ook zijn, wat ook onze gedachten mogen
wezen, God naar ons uitkijkt en ons rijkelijk vergeeft.
In het evangelie lezen we hoe onze eigen manier van
denken haaks staat op het denken van Jezus.

Mededelingen
Zending en zegen
Bij God staat het leven en het welzijn
van mensen op de eerste plaats
En niet wat zij kunnen presteren.
Laten wij proberen om deze maatstaf
tot de onze te maken.
Daartoe wil de barmhartige God ons zegenen:
Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dank aan het Gregoriuskoor!

Eerste lezing Jesaja 55, 6-9

Gebedskalender 2018

Lied Salve Regina

Een scheurkalender,
met dagelijks een gebed
om de dag te beginnen
(of te eindeigen).

Gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid:
leven, zachtheid en onze hoop, gegroet.
U aanroepen wij, ballingen, zonen van Eva.
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit tranendal. Welaan, onze beschermster,
richt die meevoelende ogen van u naar ons.
En toon ons Jezus, de vrucht van uw schoot,
na deze ballingschap.
O zachtmoedige, vrome, zoete maagd Maria.

Evangelie Matteüs 20, 1 -16a

Voor 15 oktober te bestellen
aan de prijs van € 11,-.
Dat kan door je naam te noteren
op de lijst in de kerk
of door te mailen naar:
lieve.vandriessen@telenet.be

Homilie
Voorbeden
Bidden we voor onze Kerk,
dat zij Gods grenzeloze goedheid
voor elke mens mag weerspiegelen
zodat Gods liefde en zorg voor mensen
zichtbaar wordt in onze samenleving.

Ubi caritas, et amor,
Ubi caritas, deus ibi est.

Waar liefdevolle toewijding is voor de ander
en echte liefde, daar is God!

Bidden we voor de werkers van het eerste uur,
voor de mensen die niet twijfelen
aan hun geloof,
voor allen die zich enthousiast en trouw
inzetten voor de gemeenschap van christenen.
Dat zij mild blijven en geduldig
voor allen die twijfelen of afhaken.

Intentieboek
Net als in de andere kerken van onze stad,
ligt er ook hier een intentieboek
waar u iets in kan noteren.
We nemen uw gebed dan mee in de voorbede
van de laatste zondag van elke maand.
Natuurlijk ook vandaag weer

Ubi caritas, …

Bidden we voor de werkers van het laatste uur,
zij die lang moesten wachten
om te mogen werken.
Dat zij beeld zijn van Gods goedheid
die iedereen kansen biedt en niemand
beoordeelt op meer of minder werken,
maar op de wil tot werken.
Ubi caritas, …

aan ons koffiehoekje!

Vergeet niet op de achterkant te kijken! 

Ave Maris Stella - P. Benoit

Belijdenis
Ik geloof in God die als een goede Vader is,
die steeds weer nieuwe kansen geeft.

Door dit Ave aan te nemen uit de mond van Gabriël ,
laat ons leven in vrede door de herinnering aan Eva’s
naam op te heffen.

Ik geloof in God
die ons alle middelen geeft
om zijn wereld met liefde te bewerken.

Gegroet, ster der zee, milde moeder Gods!
En altijd maagd, zalige poort naar de hemel.

Maak een einde aan de boeien voor de beklaagden,
breng het licht te voorschijn voor de blinden,
verdrijf ons kwaad, eis al het goede.
Toon dat gij onze moeder zijt en moge Hij die voor
ons geboren werd en aanvaardde uw kind te zijn,
via u onze gebeden aannemen.
Voortreffelijke maagd, zachtmoedigst onder allen,
maak ons - van schulden bevrijd - zachtmoedig en
rein.
Waarborg ons een rechtschapen leven, bereid een
veilige weg voor, opdat we ons eeuwig verheugen,
wanneer we Jezus zien.
Lof zij God de Vader, de hoogste eer aan Christus en
ook aan de Heilige Geest, aan de drie(vuldigheid)
één en dezelfde eer. Amen.

Slotgebed
God, onze Vader,
Gij die ons zegt dat we aan de laatste evenveel
kansen moeten geven als aan de eerste.
Gij stuurt ons op weg, de wereld in,
om anders te leven dan volgens de harde wetten van de wereld.
Help ons het egoïsme in de mens bestrijden,
opdat we weer zorgzaam nabij zouden zijn zoals
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
Lied Salutis Humanae Sator - A. Wiltberger

Zaaier van het menselijke heil, Jezus,
genoegen voor de harten, stichter van een verloste
wereld en het reine licht voor wie liefhebben.
Door welke genade werd Gij getroffen,
dat Gij onze misdrijven op U nam,
onschuldig in de dood
ten onder ging, om de dood van ons weg te nemen.
Gij doorbreekt de leegte der onderwereld,
Gij onttrekt de ketenen aan de geboeiden,
als overwinnaar in een edele zege
zit Gij aan de rechterhand van de Vader.
Genade omgeeft U, zodat Gij
de door ons gemaakte schade herstelt,
ons het uitzicht geeft
op Uw aanschijn en ons verrijkt met een zalig licht.
Gij, gids en pad in de richting van de sterren,
wees het doel voor onze harten,
de vreugde voor onze tranen,
wees de zoete beloning voor ons leven. Amen.

Ik geloof in Christus die als een goede zoon
in de sporen van zijn Vader stapt.
Ik geloof in Christus
die ons de weg getoond heeft
naar Gods rijke akkers
en ons heeft voorgedaan
hoe we met liefde de oogst kunnen delen.
Ik geloof in de Geest die waait waar Hij wil
en voelbaar is als we ons hart openzetten.
Ik geloof in de Geest
die ons wil bemoedigen de oogst
wereldwijd te delen. Amen.
Offerande Jesu dulcis memoria - Frére Bruno
Jesus, zoete herinnering,
die de ware vreugde aan het hart schenkt.
Maar liever dan honing en alle andere zaken
is voor mij zijn zoete aanwezigheid.
Niets aangenamer wordt gezongen,
niets prettiger gehoord,
niets zoeter wordt gedacht dan de naam van Jesus,
zoon van God.
Jesus, hoop voor hen die spijt betonen,
hoe liefdevol zijt Gij voor wie naar U verlangen,
hoe goed voor wie U zoeken,
om nog te zwijgen van hen die U vinden!

Gebed over de gaven
God, Heer van de wijngaard,
omdat Gij goed zijt,
durven wij U onze vragen voor te leggen.
we hebben maar één wens:
geef ieder van uw mensen,
of ze nu de eersten of de laatsten zijn,
een dagloon,
brood om van te leven,
een plaats in uw Koninkrijk
dat Gij ons belooft voor tijd en eeuwigheid.
Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
De Heer zal bij u zijn,
de Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart,
we zijn met ons hart bij de heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God,
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, God
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden
en van elkaar houden.
Daar waar mensen
de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot
een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en
volgehouden inzet voor vrede en gerechtigheid.
Daarom loven wij uw naam:
met dit lied:
Sanctus - Benedictus

Missa duorum vocum

Op de avond voor zijn sterven zei Hij
aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met mij aan tafel,
want ik wil graag nog een laatste maal met
jullie eten. (…)
Blijf daarom eten van dit brood en drinken uit
deze beker, zoals Ik jullie heb voorgedaan.

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn
zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.
Daarom bidden wij U, God:
beziel ons met de Geest
die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
wegen blijven vinden
naar U en naar elkaar.
Steeds weer zult Gij ons uitdagen
om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect, vergeving en
verbondenheid met elke mens.
Geef ons moed en kracht om dit vol te houden.
Dan kan Uw Rijk komen.
Daarom blijven wij tot U bidden.
Onze Vader

Vredewens
Als wij ons laten inspireren door
Jezus’ kijk op wat billijk is en rechtvaardig,
dan kan dit ons bevrijden van hebzucht
en afgunst.
Zo groeit vrede in ons
en in ons omgaan met anderen.
Die vrede van Jezus zij altijd met u.
En wensen wij die Jezus' vrede van harte aan elkaar.

Lam Gods Missa duorum vocum
Inleiding op de communie
Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.
Communie
Om in stilte te lezen
Heer,
leer ons de vruchten van uw wijngaard zien,
de kleine stappen naar gerechtigheid en verzoening.
Heer,
leer ons de vruchten van uw wijngaard zien,
de inzet van vele mensen om ons heen,
die durven leven en zich durven riskeren,
die verantwoordelijkheid durven opnemen in de Kerk,
de altijd durven herbeginnen
ook na falen, onbegrip en pijn.
Heer,
leer ons de vruchten
van uw wijngaard zien,
mensen met
een open geest
en met een groot hart.
Leer ons zien hoe Jezus in hen
vandaag weer aanwezig komt,
hier en nu en midden onder ons.

Ave Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

