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DANKBAAR VERBONDEN

Mogen we blijvend uw begrip vragen voor de
praktische, noodzakelijke maatregelen?
- Voor ieders veiligheid, vanuit het vertrouwen dat
mensen die de regels bepalen, het beste met ons
voorhebben.
- We kunnen niet samen zingen: Jan zingt voor
- De misblaadjes zijn op een coronavrije wijze
op de stoelen gelegd.
- Livestream voor mensen thuis: zo zijn we toch met
elkaar verbonden.
- De nodige afstand bij het zitten en het stappen,
- Voor de vredewens kunnen we bv de hand op ons
hart leggen, naar iemand toe.
- Communiegebeuren in 1 rij,
1 kant uit en andere kant invoegen.
- Geen omhaling, we worden wel uitgenodigd om een
bijdrage in het mandje te leggen achteraan.
- Graag opletten bij het naar buiten gaan (1,5m)
- We kunnen niet blijven hangen bij het koffiehoekje.
- Tot slot: we bidden graag voor alle mensen, nochtans
kunnen we nu nog geen misintenties aannemen
(omdat dit kan betekenen dat we met meer dan 100
aanwezigen zouden zijn).

LATEN WE SAMEN VIEREN EN DANKEN,
ZEKER IN DEZE TIJDEN,
IN VERBONDENHEID MET GOD EN ....
Lied

Jan zingt voor

Vader, Zoon, Heilige Geest,
kruis van hoop en diep verbonden met
al wat leeft, trouw aan uw Wet:
alles op liefde ingezet.
Waar er twee of meer in mijn Naam
mijn Woord doen leven, zal Ik zijn.
Warm en welkom, iedereen thuis,
veilig gehecht in Gods huis.
Vader, Zoon, …

Welkom
Het kruis stond het voorbije jaar dikwijls centraal
Het is een teken van verbondenheid
met mensen ver weg en dichtbij.
De regenboog spreekt ons van Gods
verbondenheid met ons.
En de laatste maanden waren voor veel mensen
een kruis dat zwaar om dragen was.
Deze laatste viering voor de vakantie
willen we in verbondenheid samenzijn:
-met de kinderen die zich hebben voorbereid op hun
eerste communie, maar een jaartje moeten wachten.
-met jongeren die gevormd zouden worden en hopen
dit sacrament in september te ontvangen.
-met hen die hun huwelijksbelofte uitstellen,
of althans hun feest.
-met hen die nergens te gast konden zijn
of zich eenzaam voelen.
-met hen voor wie troost en nabijheid van groot
belang is deze dagen.
En met en door dit alles:
dankbaar verbonden samen zijn
omwille van elkaars nabijheid op afstand en
omwille van God die ons raakt en aanraakt.

Gebed om ontferming en nabijheid
Goed willen doen
en niet geaccepteerd worden,
naar vrienden verlangen
en toch vijanden maken.
Begrip tonen
en niet worden verstaan;
hulp aanbieden en worden geweigerd.
Samen verder willen en toch vervreemd raken,
naar vrede uitzien en tweespalt oogsten.
Heer, Gij schenkt ons
uw nabijheid en ontferming
Eerlijk en oprecht de waarheid spreken
en van hogerhand klappen krijgen.
Diep nadenken, juiste woorden kiezen
en door grote monden worden afgetroefd.
Tot veel in staat, tot werken bereid
en niet gevraagd, niet langer toegelaten.
Heer, Gij zijt ons genadig en trouw.
Rust zoeken en gehaast zijn;
stilte willen en door blijven razen.
Vragen om vertrouwen
en worden geschuwd;
een goed woordje doen
en niet gehoord worden.
Geborgenheid zoeken en ontheemd raken;
God willen zien en ons toch laten verblinden.
Heer, Gij schenkt ons
uw liefde en vertrouwen.

Om in stilte te lezen
Een jonge man was ten einde raad.
Hij zag geen uitweg meer in zijn leven
en begon te bidden: ‘God, ik kan niet meer!
Mijn kruis is veel te zwaar om te dragen.’
God antwoordde:
‘Lieve zoon, kom even met me mee.
In deze kamer staan verschillende kruisen.
Kies maar het kruis waarvan jij vindt dat je dat
het beste kunt dragen.’ De man was opgelucht.
Hij keek rond in de kamer en zag allerlei soorten
kruisen. Sommige waren zo groot dat hij er de top
niet van kon zien. Andere zagen er heel zwaar uit.
Toen zag hij een klein kruisje.
Het stond tegen de muur.
‘Ik zou dat kruis willen,
God,’ zei hij.
Toen zei God:
‘Lieve zoon,
dat is het kruis
dat je zelf
naar hier hebt gebracht.’

Slotgebed
Barmhartige, nabije en gastvrije God,
bij U is er steeds plaats voor ons.
Naar ieder van ons ziet Gij om.
Zoals wij zijn, zo hebt Gij ons lief.
In U weten wij ons geborgen.
Als wij uw stem niet verstaan,
als wij het oude vertrouwde niet durven loslaten,
zelfs dan port Gij ons aan.
Als wij denken U niet waard te zijn,
als wij uw Zoon Jezus niet volgen,
ook dan sluit Gij ons liefdevol in uw gastvrije hart.
Daarvoor zeggen wij U dank, van ganser harte.
Amen.
Lied

Jan zingt voor

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
In je daag'lijks leven, jouw gezin en werk,
laat jouw licht daar schijnen,
helder warm en sterk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zending
Veilig naar huis,
dank voor uw meevieren en graag tot ….
Je kan deze viering (her)bekijken op:
youtube - sintjozeftereken
(eventueel doorklikken op
'video' en 'livestream)
Als je dit boekje print of meeneemt,
kan je de tekst ook makkelijker volgen.

Een moment van stilte om onze overleden
in ons hart te koesteren.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
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
Heer Jezus, wij zijn uw leerlingen
als wij durven leven, met vallen en opstaan,
zoals Gij het ons hebt voorgeleefd:
mild, en goed, met aandacht voor
het kleine in onszelf en genezend aanwezig
voor wie weggestopt zit in onze samenleving.
Als wij hen en onszelf in uw licht brengen,
wordt uw Rijk van vrede meer werkelijkheid.
Die vrede van God zij altijd met u.
Ook de vrede kunnen we elkaar schenken,
woordeloos, met de hand op het hart.

Inleiding op de communie
Het lichaam van Christus, wordt ons normaal toegezegd
bij het ontvangen van de communie.
Nu zeggen we het eenmalig, voor iedereen tegelijk.
Hiermee wordt onze diepste bestemming
genoemd, als mens: jij, met je doen en laten,
met je manier van leven,
jij wordt deel van de belichaming
van die Blijde Boodschap die Jezus heeft gebracht.
Aan wat jij zegt en doet, zal te zien,
te horen, te voelen zijn, wie Hij is.
Er gaat bevrijding van uit,
kracht die mens en wereld beter maakt.
Zie hier: het lichaam van Christus. AMEN.

Gloria lied uit Taizé om naar te luisteren
https://www.youtube.com/watch?v=Yr8TIVPiWOE
Gloria, Gloria in excelsis deo,
Gloria, Gloria, alleluia,
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
= Glorie aan God in de hoge,
Glorie, Glorie, Alleluia,
en op aarde vrede, voor alle mensen

Openingsgebed
Barmhartige God,
in mensen komt Gij ons tegemoet,
in hun gelaat kunnen wij U zien.
Wij bidden U: dat wij luisteren naar iedere stem
die ons spreekt over U. Amen.
Een moment voor de kinderen
Inleiding op de lezingen
Wie u opneemt, neemt Mij op, zegt Jezus
in het evangelie. Wie mensen gastvrij ontvangt,
maakt ook plaats voor God in zijn leven.
Ook de eerste lezing geeft ons daarvan een concreet
voorbeeld.

Eerste lezing

2 Koningen 4, 8-11,14-16a

Orgel
Evangelie

Matteüs 10, 37-42
Jezus, ik denk aan jou, Jezus, ik spreek met jou,
Jezus, ik houd van jou

Homilie
Voorbeden
Jan zingt voor:

Ga met ons door de dagen, ga met ons.
Goede God, Gij vertrouwt mensen en op hen
steunt Gij om uw Rijk gestalte te geven.
Daarom bidden we:

Communie

God, geef ons een hart
dat zich los kan losmaken van zorg en angst,
dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.
En we bidden dat kinderen en leerkrachten
kunnen genieten van een zorgeloze vakantie
na dit vreemde schooljaar. korte stilte

Als u straks het Lichaam van Christus ontvangt,
zonder woorden, nodigen wij u uit om
1 persoon in uw hart naar voor te brengen
iemand die u kent of niet kent,
iemand die u dit geluk van verbondenheid toewenst
en die hier niet kan zijn.
Om deze mens Zijn kracht te laten voelen.

Geef ons een hart, God, dat klein als een kind
de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in de ondergaande zon.
En we bidden dat zij die zich eenzaam voelen
kunnen genieten van goddelijke nabijheid.

Jan zingt voor:

Ga met ons door de dagen, ga met ons.
Geef ons een hart, God,
dat kan luisteren naar de vogels,
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van dieren als de morgen begint.
En we bidden dat mensen in pijn en gemis
kunnen genieten van kleine tekenen
van aanwezigheid.

Danken bij brood en wijn van leven
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

korte stilte

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Geef ons een hart, God
dat kan bidden zonder woorden;
een hart dat doorheen de dingen
kan schouwen naar uw eeuwigheid.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Jan zingt voor:

Ga met ons door de dagen, ga met ons.

Daarom danken en loven wij U, God en zeggen:

Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die Mens, die wij kennen
als Zoon van mensen en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
en ons aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te zijn met en voor elkaar.
Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk.
Amen.
Offerande
Er is geen omhaling; u kan uw bijdrage aan de
offergaven in het mandje leggen bij het
buitgaan. Dank ervoor!

Gebed over de gaven
Levende God, wij luisteren naar uw woord
en zijn verzameld rond uw tafel.
In brood en wijn bieden wij onszelf aan
en tonen we onze dankbaarheid
om wat wij van U ontvangen.
Zo worden wij door U gezegend
en nodigt Gij ons uit om zelf tot zegen te zijn.
Amen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
wel mogen wij U ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.
Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.
De avond voor zijn lijden en dood (…)
Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Voorzang door Jan:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen
in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Gij laat uw mensen nooit verloren gaan,
Gij bewaart hen in uw liefde,
hun namen in de palm van uw hand.
We bidden voor (…).

