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Welkom aan het koor Elyaka uit Congo
Lied

Bandeko Boyakaniee

Welkom
Gebed om nabijheid
God,
Soms voel ik U.
Soms voel ik U in mijn hart.
Soms hoor ik U.
Soms hoor ik U in mijn gedachten.
Soms zie ik U.
Soms ziek ik U in andere mensen.
God, blijft U zo bij mij?
Want wanneer U bij mij bent,
dan denk ik anders,
dan voel ik anders,
dan luister ik ander.
Wanneer U bij mij bent, dan vind ik de weg. Amen.
Kyrië

Vrijdag 16 maart: kiemkrachtgesprekken
3de avond bijbel lezen met Luc Maes:
de bergrede in de kerk van Belsele.
Maandag 19 maart: feest van Sint-Jozef
19u30: gebedsdienst in Sint-Jozefkapel
in de Smisstraat (dicht bij de Colruyt).

Mfmu wetuuuu utufuille luse

Openingsgebed
God, open ons hart en onze geest
om open te staan voor uw woord
en voor uw werk in mensen.
Moedig ons aan om te geloven
in uw kracht die in ons werkt
en in mensen rondom ons.
Help ons te zien dat uw licht schijnt
waar wij het niet verwachten. Amen.
Inleiding op de lezing
Verbinding met mensen, met de natuur en met God,
dat wil ieder van ons wellicht.
Wie het licht zoekt, ziet dat God werkzaam is
in alles en allen en dat zo ten volle leven mogelijk wordt
voor iedereen.

Ook welkom voor de andere vieringen
van de Goede Week en Pasen:
Zondag 25 maart -10u30:
Palmzondag met wijding van palmtakjes
en het kinderkoor Mozaïek
Dinsdag 27 maart - 19u30:
Verzoeningsviering
Donderdag 29 maart - 19u30:
Witte Donderdagviering: breng een eenvoudige
boterham mee om samen aan tafel te gaan.
Vrijdag 30 maart: zie kadertje hiernaast
Paaswake 31 maart - 20u:
Paaswake met het Sint-Ceciliakoor
Pasen 01 april - 10u30:
Kindvriendelijke viering waarna we paaseieren
rapen in de tuin.

Voorbeden
-Wij bidden voor mensen
die niet zeker zijn van dagelijks voedsel
-Wij bidden voor politieke leiders.

Ubi caritas …

-Wij bidden en danken voor allen
die zich inzetten voor een wereld waar het goed
is om te wonen voor iedereen.
-Wij bidden voor mensen
die op zoek zijn naar een beter leven.

Ubi caritas …

-Wij bidden voor mensen die ziek zijn,
geen uitkomst weten of bang zijn.
-Wij bidden voor de mensen uit onze buurt
en voor mensen ver weg.
God, U die er bent, altijd.
Hoor ons gebed en blijf met ons meegaan.
Vandaag, maar ook alle dagen
van ons leven. Amen.
Lied

Maria eee Maria mama wa nzambe

Mededelingen
Zending en zegen
Lied

bij het buitengaan

Lokumu na mokonzi lokumu lomeme
ntoto ningana bula mabokoee
GOEDE VRIJDAG: 30 maart 2018
Op deze dag en in de nacht naar Paaszaterdag toe
ben je de hele tijd welkom in kerk
- voor eventjes of voor langer.
Je kan komen en gaan naargelang je zelf wil.
Zondag 18 maart van 9u30-10u
geven we graag een voorsmaakje van hoe
stilte/ meditatie kan doorleefd worden
15u: kruisweg in Sint-Jozefkerk en in de kapel
Onze Lieve Vrouw van Halle (Kapelstraat)
19u30: viering met Fiori Musicali

NACHTWAKE:

21u: Film over hoe een man worstelt met het verlies
van zijn dochter en stilaan een weg vindt.
23u30-01u: Christelijke meditatie
onder begeleiding van José Pype
01u-2u30: Meditatief klankconcert
onder leiding van Dieter Van Obbergen
2u30-06u30: Meditatie volgens Yogananda
onder begeleiding van John Verschooten
06u30-08u: Meditatief op weg met de
Mattheüspassie van J.S. Bach
onder leiding van Koen Van Herrewegen
08u: samen Ontbijten
Steeds welkom.
Vul eventueel je naam in op het blad in de kerk,
zo krijgen wij een zicht op het aantal. Dank!!!

Lied
Evangelie

Enzambe wa likolo
Johannes 3, 14-21

Homilie
Lied

Liloba na yoeeetata

Kruisoplegging van ouders aan vormelingen
Zegengebed en zegening met wijwater
31 kinderen worden bij hun naam naar voor
geroepen. Zij maken een boog rond het altaar,
staande op de eerste trap.
Als de ouders de naam van hun kind horen,
komt één van hen bij de vormeling staan
(+ misblaadje). Tegelijkertijd bezorgen
catechisten het naamkruisje aan de vormeling /
ouder. Als de eerste groep voltallig is, nodigen
we de ouders uit om samen het gebed te bidden
dat in het misblaadje staat.

Gebed door de ouders samen
God, wij hebben onze kinderen laten dopen.
Ook nu vragen wij:
laat hen ervaren dat Gij hen blijft omringen
met uw liefde, ook in moeilijke dagen,
ook wanneer de wereld hard en koud is.
Het kruisje dat wij toen gaven,
willen wij ook nu geven.
Het is een teken dat wij onze kinderen
willen voorgaan in alles wat goed en waar is.
Zodat Gij, God, zichtbaar wordt. Amen.
De ouders hangen het kruisje om
en geven hun kind een kruisje op het voorhoofd
met de woorden 'God zegent je en bewaart je'.
Wanneer dit gebeurd is, gaat deze groep
terug zitten en wordt de tweede groep
uitgenodigd om hetzelfde te doen.

Offerande
Uw offergaven van vandaag zijn bestemd
voor het project van Broederlijk Delen.
Zo immers kunnen de mensen van Oeganda
hun plannen realiseren tegen armoede en onrecht.
Ondertussen zingt Elyaka: Ndima mabonza topesi yoe

Gebed over de gaven
Brood wordt gedeeld,
wijn uit geperste druiven
wordt aan elkaar gegeven.
Zo willen wij teken zijn van Hem
die leven brengt.
God, wij vragen U: aanvaard onze gaven
en onze bereidheid om licht te zijn voor elkaar.
Amen.

Bidden wij brood en wijn van leven
Heer, onze God, wij zeggen U dank
om alles wat ons dagelijks bestaan
zin en betekenis, toekomst en uitzicht biedt.
Gij nodigt ons daartoe uit
en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon.
Daarom danken wij U en zingen U toe:

Monsanto santu santu kun’olikolo

Gezegend is Jezus die gekomen is
in uw naam, onze God en vader.
Hij roept ons op om zijn weg te gaan,
om te leven zoals Hij
en ons te verbinden met U, met elkaar,
met de natuur en met onszelf.
Die laatste avond van zijn leven,
toonde Hij nogmaals hoe breken en delen
leven geeft ….

Gebed om vrede
God wij geloven in uw droom van vrede.
Help ons om mee te werken aan die vrede.
Een vrede die wij nu al willen doorgeven
aan elkaar en van hieruit aan de hele wereld.
Die vrede van de Heer zij altijd met jullie.
En geven wij dan ook die vrede aan elkaar door.
Ondertussen zingt Elyaka:

Nedko na naga simba niga
Communie
ondertussen zingt Elyaka:

Eye nzoto ya nagi

Om in stilte te lezen
"Laat je liefde zijn als motregen:
kleine druppeltjes
die de rivier doen overstromen"
Afrikaans gezegde

instellingswoorden

Door zijn leven en sterven
werd Hij voor ons een bijzonder mens
die in woord en daad getuigde van uw liefde
en nog steeds ons nabij blijft.
Zend daarom Heer,
uw Geest hier in ons midden.
Dan kunnen wij ervaren
wat het zeggen wil
met U en met elkaar verbonden te zijn
in uw Koninkrijk.
En wij vragen om blijvende verbondenheid
met hen die gestorven zijn (…).
Voor hen en voor ons allen
bidden wij tot U met de woorden van Jezus:
Onze Vader
als teken van onze verbondenheid met God,
met elkaar en met mensen overal,
geven we elkaar de hand om samen te bidden:

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 tot in eeuwigheid. Amen.

Hoe een kunstenaar in Oeganda
de honger aanpakt en
hoe pijn een lichtbaken kan zijn.
"We ondervinden nu al de negatieve effecten van
de klimaatverandering in Oeganda. Boeren zien hun
grond verschralen en lijden honger. In het
regenseizoen veranderen de sloppenwijken van
Kampala in heuse modderpoelen. De zware regen
maakt gaten in de opgebouwde sceptische putten,
met choleragevaar tot gevolg. Dat doet pijn.
Maar die pijn is goed, omdat ze ons tot actie
aanzet.
Het besef dat er iets moet gebeuren, dringt door.
Zo heeft de overheid beslist om bomen te planten
langs de natuurlijke rivier in mijn stad Fort Portal
en worden moerassige gebieden er beschermd.
Allemaal goede maatregelen om de gevolgen van
de klimaatverandering op te vangen."

Sadat Kiwanuka leeft van zijn schilderwerken in
Oeganda en leert andere jongeren
ook de toekomst zelf in handen te nemen.

