Slotgebed
Liefdevolle God
wij danken u
voor uw gastvrijheid in dit huis.
Wij luisterden naar oude woorden
en deelden samen het brood.
Wij gaan zo dadelijk weer weg van hier.
Open ons voor uw aanwezigheid
in wat ons overkomt,
in wat wij doen
en in wie wij ontmoeten.
Dat bidden wij U
voor vandaag en alle dagen. Amen.
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Mededelingen
Zending en zegen
Inleiding op STROFE 4:
Omdat we zingend bidden om zijn zegen,
vanuit vertrouwen dat Hij ook deze week
weer met ons meegaat.

Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

Lied

We zingen de verschillende strofes van dit lied doorheen
de viering, aansluitend bij de teksten of gebeden.

Inleiding op STROFE 1:
We hopen en vertrouwen immers
dat Hij aanwezig is waar wij samenkomen
zodat wij mensen van vrede zouden worden.

Ga je op reis?
Wil je ons dan een kaartje sturen?
We zouden graag in de kerk een bord vol krijgen
met kaartjes van mensen die ergens in de wereld
zijn. Zo blijven we wereldwijd verbonden.
Ga je niet op reis?
Ook dan is een kaartje zeker welkom.
En je kan meegenieten met alle anderen.
Dank om je kaartje te sturen naar:
Secretariaat van geloofsgemeenschap Sint-Jozef
Tereken 5a
9100 Sint-Niklaas
België

Welkom

We wensen je van harte
een mooie vakantie!

Misschien vragen we ons wel eens af
hoe we God een plek kunnen geven in ons leven.
En ondertussen…
zit God op onze drempel:
als een mens op de vlucht vraagt Hij om asiel,
om een bad en een bed,
om werk en brood,
om mensenrechten,
om mensen in vrede.

God is ongezien aanwezig
in iedere man en iedere vrouw
Hij komt ons tegemoet
meestal onverwacht, op ongelegen tijden,
Hij rekent op onze gastvrijheid
en fluistert in ons oor:
"Al wat je voor hén doet, heb je voor Mij gedaan".
Diezelfde God nodigt ons hier aan tafel.
als Gast en Gastheer tegelijk
toont Hij ons hoe wij, net als Hij,
ons leven breken en delen met en voor elkaar.

Bidden om Gods nabijheid
Gij weet het:
onze ogen, ons hart, onze wil
staan niet altijd open voor uw aanwezigheid.
En ook in wie wij ontmoeten
zoeken wij niet altijd naar het goede.
Vandaag spreken wij de hoop uit
dat wij meer opengaan voor wat komt van U,
voor wat uw handen ons aanreiken
en voor wat uw woord ons zegt.
Kom ons zo met uw goedheid tegemoet,
beziel ons, sterk ons en blijf ons nabij.
Vandaag en altijd. Amen.
Loflied

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 tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede en vredewens
Dat onze voeten de weg naar vrede gaan.
Dat onze handen helen.
Dat ons hart ruimte en warmte biedt
aan mensen.
Schenk ons zo uw vrede, God van Jezus,
dat wij elkaar tot vrede zijn.
Die vrede zij altijd met u.
Geven we die vrede door aan elkaar.
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

Gebed
Heer, onze God,
in mensen komt Gij ons tegemoet,
in hun gelaat kunnen wij,
als we goed kijken, U herkennen.
Wij bidden U, dat wij aan deze uitnodiging
niet voorbijgaan, maar gastvrij en ontvankelijk
worden voor ieder die ons op zijn manier verhaalt
van uw Zoon, Jezus Christus, die met U leeft
in de eenheid van de Heilige Geest. Amen.

Ik kwam bij jullie binnen,
heel even maar, om goeiedag te zeggen.
Ik had een bloempje meegebracht
om niet met lege handen te staan.
Ik mocht de rijkdom proeven van eenvoud,
van verbondenheid die vrijmaakt,
van overvloedig delen van je brood.
Er was niet veel in huis, zei je.
Maar met dat niets heb jij een feest gemaakt.
Je luisteren deed mij uitspreken en in je woorden
speurde ik de bijklank van aanvaarding.
Meer dan ik kon geven, kreeg ik mezelf terug.
In mij is iets veranderd,
ik ga verder als een ander mens,
langs nieuwe wegen.

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

Roep ons op, Vader, om goed te zijn,
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.
Roep ons op, Vader, tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt.
Dat wij een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg.
Dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen als ons kruis zwaar
wordt en wij hulp nodig hebben.
Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
op die laatste avond van zijn leven (…).

Inleiding op STROFE 2:
We luisteren immers naar zijn woorden
die voor ons bron van leven zijn.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
Inleiding op de lezingen

“Wie u opneemt, neemt Mij op” zegt Jezus.
Wie mensen gastvrij ontvangt, maakt ook plaats voor
God in zijn leven. De eerste lezing geeft ons daarvan
een concreet voorbeeld.

Eerste lezing

2 Koningen 4, 8-11, 14-16a
Op een dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.
Daar woonde een welgestelde vrouw
die hem met aandrang uitnodigde
om bij haar te komen eten.
En iedere keer als hij daar in de buurt kwam,
ging hij daar eten.
Daarom zei de vrouw tegen haar man:
'Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd
bij ons aankomt, een heilige man van God is.
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem
metselen en er een bed, een tafel, een stoel
en een lamp in zetten. Als hij dan bij ons aankomt,
kan hij daar zijn intrek nemen.'
Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam,
kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten.
Hierop vroeg Elisa:
'Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?'
Gechazi antwoordde:
'Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.'
Toen riep hij: 'Roep haar.'
Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan.
En Elisa zei:
'Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon
aan uw hart drukken.'

Een stukje muziek
Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde,
en ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid.
(…).
Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daartoe bidden wij met zijn woorden:

Evangelie

Matteüs 10, 37-42
Jezus zei tot zijn apostelen:
Wie meer houdt van zijn vader of moeder
dan van Mij, is Mij niet waard.
Wie meer houdt van zijn zoon of dochter
dan van Mij, is Mij niet waard.
Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt,
is Mij niet waard.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest omwille van Mij,
zal het vinden.
Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is,
krijgt het loon van een profeet,
en wie een rechtvaardige opneemt
omdat het een rechtvaardige is,
krijgt het loon van een rechtvaardige.
Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft
omdat het een leerling is, Ik verzeker jullie,
zijn loon zal hem niet ontgaan.'

Om te overwegen

De eerste drie zondag van de vakantie vervangen we
de homilie door wat tijd te nemen om met elkaar
van gedachten te wisselen over de lezingen
of andere teksten (of dit in stilte te doen).
Vragen die kunnen helpen voor gesprek:
1. Wat zouden deze teksten willen zeggen
2. Heeft mensen gastvrij ontvangen verband
met plaats maken voor God in mijn leven.
3. Welke gedachte wil ik deze week meenemen.

Voorbeden
Laten we bidden tot God
dat mensen elkaar tot zegen zijn.
Voor hen met wie wij dagelijks omgaan,
voor allen met wie wij het leven delen.
Hoe hecht is de band die ons bindt?
Bidden wij om openheid naar elkaar toe,
om oprechte bekommernis,
om elkaars welzijn en geluk.

Heer, aanhoor ons …

Voor hen die, van huis en haard verdreven,
een nieuw bestaan moeten opbouwen.
Voor zwervers en voor daklozen.
Worden zij ooit van vreemdelingen
tot medemensen?
Bidden wij om aandacht voor hun problemen,
om een gastvrij onthaal.

Heer, aanhoor ons …

Voor hen die met vakantie gaan
en elders van gastvrijheid genieten.
Wordt het een verrijkende ervaring
met oog voor het anders-zijn?
Bidden wij om de verbreding van hun horizon
en voor een behouden thuiskomt.
Voor hen die thuis achterblijven.
Bidden wij om mensen
die hen niet uit het oog verliezen.

Heer, aanhoor ons …

En bidden wij in stilte voor wat
God nog willen toevertrouwen...
Geloofsbelijdenis
Spreken wij ons geloof uit in Gods droom:
werkelijk zusters en broeders van elkaar zijn.
Ik geloof in God
die me het geschenk van de vrije tijd
heeft gegeven
als een kans om gastvrij te zijn
voor God en de anderen.
Ik geloof in Jezus die met mensen meegaat,
om, naar zijn voorbeeld, tijd vrij te maken
voor de anderen om mij heen.

Ik geloof in de Geest
die mij eraan herinnert dat vakantietijd er is,
niet alleen om mezelf in de watten te leggen,
maar ook om medemensen in liefde te dragen
en zo mee te bouwen aan een gastvrije wereld
voor iedereen.
Ik geloof in God die liefde is.
Daarom geloof ik in de goedheid van de mens,
en dat uiteindelijk het goede
het wint van het kwaad
en liefde het wint van haat. Amen.
Offerande
Inleiding op STROFE 3:
We breken en delen straks het brood
als teken van Jezus zelf,
op Hem willen wij lijken.

Wij breken brood en delen het samen
hopen dat het wonder geschied,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken,
die ons dit teken als spijs achterliet.
Gebed over de gaven
Heer, onze God,
in mensen komt Gij ons tegemoet,
in hun gelaat kunnen wij U herkennen.
Wij zetten alvast wat brood op tafel
en een beker met wijn.
Want iedere vreemdeling die bij ons binnenkomt
kan uw profeet zijn,
een engel, een boodschapper
die zegt dat Gij nog altijd op zoek zijt
naar een plek om bij de mensen te wonen.
Wij willen daarom delen
wat wij hebben en wie zijn
en zo werken aan een wereld
waar iedereen kan thuiskomen. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
God, onze Vader, wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld omdat Hij er is
voor alle mensen.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

