Wandeling:

dinsdag 13 juli - namiddag

14e zondag door het jaar b
04 juli 2021

Terrasjesavond:

maandag 23 augustus

VERBINDEN

Terekenfeesten - Take Away:
zondag 22 augustus
én zondag 29 augustus

Welzijnszorg met ziekenzalving:
zaterdag 18 september

Parochieweekend Drongen

RESPECTEREN

zaterdag 25 en zondag 26 september

Lied

Op verkenning in de Sint-Jozefkerk
Het is zover:
de speurtocht is een feit.
Je kan deze doen in onze
kerk: alleen, met twee, met
drie of met velen, zeker ook
met kinderen!
Zo kom je heel wat
te weten over onze
geloofsgemeenschap en de
vele kunstwerken die onze
kerk rijk is.
Een mooie vakantieactiviteit dus.
De kerk is dagelijks open tussen 9u en 16u,
enkel niet toegankelijk tijdens een dienst.
Dit is op te volgen via Facebook:
https://www.facebook.com/sintjozeftereken
De papieren liggen in de kerk ter beschikking,
of te vinden op de website en via FB.
Veel plezier ermee!

De naam waarmee zij zijn genoemd,
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.
Welkom
Welkom u allen …

Ter gedachtenis
Wij hebben jouw naam in het zand geschreven
maar de golven hebben het uitgeveegd.
Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd,
maar de schors is eraf gevallen.
Wij hebben jouw naam in het marmer gegrift,
maar de steen is gebroken.
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Wij hebben jouw naam in ons hart geborgen
en de tijd zal die bewaren.

Communie

Want jij bent nu geborgen
en beschermd in dat grote Licht.
Je bent voor ons onzichtbaar nu,
maar niet afwezig.
Bij de kruisjes hier vooraan, brengen we
het licht van de paaskaars
als teken van de verrezen Heer in ons midden,
vanuit hoop en vertrouwen
dat ook zij deel hebben aan zijn verrijzenis en zijn licht.
Ondertussen klinkt een stukje orgelmuziek.

Gebed om nabijheid
Als we aandachtig en teder aanwezig zijn
bij de mensen en de dingen die ons omringen,
willen we hen misschien graag omarmen.
Zijn wij ook bereid om aandachtig en teder
aanwezig te zijn bij mensen die in stilte lijden?

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U ,
Heer, ontferm U.

Respecteren wij de veelkleurige rijkdom
van het leven:
de veelkleurigheid van de natuur en
onze medemensen, hoe verschillend die ook zijn?

Heer, ontferm U…

Misschien doen het lawaai en de drukdoenerij
om ons heen ons verlangen naar 'even stilte'.
Kunnen wij in die momenten
luisteren naar de stille roep van hen
die nauwelijks beluisterd worden?

Uit het boek: "De vos, de mol en het paard"

Charlie Mackesy
Slotgebed
Eeuwige God, wij danken U voor uw inspiratie
die ons leidt naar het goede.
Wij danken U voor de momenten
van innerlijke kracht die ons helpen
verder te gaan ondanks tegenslag en verdriet.
Wij bidden U: houd het besef in ons wakker
dat Gij bij ons zijt, altijd. Amen.

Lied

Heer, ontferm U...

God, Gij spreidt zijn mantel van liefde
over ons en over onze wereld.
We vragen dat wij uw kracht gewaar worden,
om gevende mensen te zijn die laten zien
wie Jezus was en is en wil zijn voor onze wereld.
Amen.
Eer aan God
psalm 8: een loflied op de Gods schepping

Heer, onze Heer,
machtig en groot is jouw naam,
overal op aarde!
Als ik naar de hemel kijk, dan denk ik:
Wat is toch de mens dat Jij om hem geeft?
Want Jij hebt hem bijna een god gemaakt
en hem heel je schepping toevertrouwd!
Een mooier geschenk
kan ik mij niet voorstellen!
En daarom noem ik met eerbied jouw naam.

Als God het hart van kleine mensen
tot zijn thuis wil kiezen,
dan kunnen wij alleen maar geven,
nooit meer iets verliezen. Een huis van steen …
Mededelingen
Zending en zegen

dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.
Zend ons uw Geest, die Leven is,
gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood.
Daarom bidden wij voor hen die gestorven
zijn (…).
Neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn, Heer,
onze God, door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.
Onze Vader
Bidden wij met open handen als teken
van ons respect voor natuur en mens, voor God.

Vredewens
Gij die onvermoeibaar zijt
in het maken van een nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw
uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen
die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen.
Doe ons weer geloven
dat onheil ten goede gekeerd kan worden
als wij ons willen en durven inzetten,
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken, met elkaar.
Moge die vrede van de Heer altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken
dat wij die vrede willen waarmaken.

Gebed
God en Vader,
Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden,
maar werd niet overal aanvaard,
zijn wijsheid niet erkend,
zijn goedheid te licht bevonden.
Wij bidden U: geef dat wij de bevrijdende kracht
van zijn Boodschap inzien en aanvaarden. Amen.
Inleiding op de lezingen
In de eerste lezing krijgt de profeet Ezechiël te horen
dat zijn zending de nodige tegenstand zal oproepen.
Dat ondervindt ook Jezus: de mensen van zijn thuisstad
Nazareth ergeren zich aan Hem.
Of het volk nu wil luisteren, of niet, God zendt
toch zijn profeet. Hij laat zijn mensen niet vallen.

Eerste lezing Ezechiêl 2, 2-5
Orgel
Moment voor de
kinderen
Evangelie Marcus 6, 1-6
Jezus, ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek met Jou
Jezus, ik hou van Jou.

Homilie
Voorbeden
Vrij zijn en bidden
met mensen die in deze vakantietijd
alleen zijn, eenzaam en nergens worden gevraagd.

Heer, aanhoor ons, Heer, aanhoor ons,
Heer, aanhoor ons.

Vrij zijn en bidden
met die van tijd en ruimte niet lijken te weten;
aan wie zon en zomer ongezien voorbijgaan.
Vrij zijn en bidden
met die aan bed gekluisterd
op anderen zijn aangewezen;
die voor zorg en hulp aan huis gebonden zijn.

Heer, aanhoor ons…

Vrij zijn en bidden
voor mensen nog altijd gekend,
nog altijd geliefd, maar nu gestorven.
Bidden voor allen die leven moeten
met zoveel gemis en zo’n groot verdriet.

Heer, aanhoor ons…

Meegaan en bidden
met mensen die als profeten
nieuwe wegen proberen gaan.
Voor al diegenen die gaandeweg
schrammen oplopen.

Meeleven en bidden
met die goed doen in het verborgene,
in stilte evangelie zijn, profeten van de daad.

Heer, aanhoor ons…
Geloofsbelijdenis

Gebed bij brood 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.

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen:
onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:
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.

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen,
om voor ons allen de gestalte te zijn
van uw mildheid en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
(…)
Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Offerande
We mogen niet rondgaan met het mandje.
Uw vrije bijdrage nemen we dankbaar aan door het
mandje achteraan in de kerk.

Gebed over de gaven
Levende God,
wij breken wij het brood en delen de wijn
om te weten dat wij aan elkaar gegeven zijn.
Aanvaard uit onze handen deze gaven.
Moge zij tot teken worden
van onze verbondenheid met U en met elkaar.
Amen.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;

