Geef me steun en ga mee,
want de weg lijkt soms lang,
en een mens heel alleen is te klein.
En als alles mislukt, als ik stil ben en bang,
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn:
Heer, wees mijn kracht …
Gebed
God,
zend ons mensen die meegaan op onze weg,
die luisteren naar wat we meemaken,
die uw woord ontsluiten te midden
van ons bestaan.

Zend mensen op onze weg
die betrokkenheid uitstralen,
die vertrouwen wekken,
met wie verbondenheid groeit,
die gemeenschap vormen.
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VERBINDEN

ZENDEN

Lied

Zend mensen op onze weg
die bij ons willen blijven,
die thuiskomen bij ons,
die met ons het Brood breken en delen
zodat we de verrezen Heer herkennen.

Zend mensen op onze weg,
die ons helpen om op te staan,
andere mensen te ontmoeten,
te getuigen van uw liefde,
samen te werken aan de wereld.
Zend mensen naar ons
in wie de verrezen Heer bij ons blijft. Amen.
Zending en zegen
Een ontspannende zomerse wandeling.
Op dinsdag 13 juli verzamelen we
tegen 14 uur bij de Sint-Jozefkapel in Tielrode
(Sint-Jozefstraat). Vandaar vertrekken we voor een
tochtje van enkele kilometers op een rustig tempo.
We kijken of we nadien ergens iets kunnen drinken.
Zoek je vervoer om daar te geraken, neem gerust
contact met de dekenij (03 776 08 22)
of met Lieve (0479 507704). Stip ook 23 augustus
om 19.30 uur alvast aan voor de terrasjesavond
Op verkenning in de Sint-Jozefkerk
Een speurtocht in onze kerk: alleen, met twee,
met drie of met velen, zeker ook met kinderen!
Zo kom je heel wat te weten.
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!

Zieken omarmen, hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.
Mens voor de mensen zijn …
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.
Mens voor de mensen zijn …
Welkom
Welkom familie van:
Gaston Pesse (broeder Franciscus),
Philomène De Smedt, Godelieve D’Hooghe,
Willy De Keyzer, Maria Van Uytvang,
José Christiaens, Godelieve De Beer.
De voorbije maanden moesten jullie afscheid nemen
in uitzonderlijke omstandigheden (…).
Daarom ook zeker welkom aan ieder van u,
hier aanwezig of die via de streaming meeviert.
Weten we ons allen verbonden,
in deze viering rond Gods Woord
en zijn teken van het Brood, in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ter nagedachtenis Ward Bruyninckx
Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in de goede gedachten der herinnering.
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Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugd.
Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig dragen al wat waarde is om niet te vergeten.
Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten en niet kunnen vergeten.
Leven is vanaf zijn geboorte
voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan,
zichzelf verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel
om vrucht voort te brengen.
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Gelovigen nemen nooit afscheid van het 'Leven'.

De kaarsjes bij de overledenen worden
aangestoken bij een stukje orgelmuziek

Gebed om nabijheid
God, Gij stuurt elke gedoopte,
elke gevormde christen op weg,
elk met zijn eigen achtergrond.
Gij wilt niet dat we dit doen door
veel klank- en lichtspel, niet door machtsvertoon.
Alleen uw boodschap is van belang.
Gij wilt dat we absolute voorrang geven
aan de zwakken, de 'anderen' die niet van tel zijn.
Dat we 'zorg dragen' voor uw schepping.
Help ons een wereld op te bouwen
van vrede en verzoening,
een plaats waar ‘het goed is om te leven’,
uw Rijk Gods. Amen.
Eer aan God
Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.
Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.
Eer aan God in de hoge,
Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap
gestalte geven.

Om in stilte te lezen naar Carlos Desoete
In de schoot van heel veel mensengroepen
groeit nieuw leven.
In alle anonimiteit,
ondanks kille onverschilligheid rondom,
gebeurt het toch maar weer
dat mensen elkaar écht ontmoeten.
Ze delen met elkaar hun vragen en ervaringen,
samen dragen ze elkaars hoop en zorg.
Aan zoveel dingen is te voelen dat zij elkaar graag zien.
Gaandeweg groeit het besef
- vaak aarzelend maar toch onloochenbaar dat hier meer aanwezig is dan enkel maar mensenwerk.
In de schoot van al die mensengroepen
ontluikt een wonder leven.
Je mag het 'Jezus' noemen, als je dat wil,
want het heeft met God te maken
die reddend in mensen nabij komt.
Wie vol is van dit leven,
houdt het niet voor zichzelf.
Hij draagt het uit,
aanstekelijk als vuur.
Zo wordt vandaag
God-die-redt geboren.

Lied

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Moge wij zo onze zending waar maken,
in het voetspoor van Jezus. Amen.

Dat uw wil geschreven staat in ons hart;
dat wij trouw zijn aan uw Verbond.
Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.
Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.
Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen, een zegen zijn. Amen.
Vredewens
God, wij bidden U
om tochtgenoten die meegaan
op de weg van de mensen van vandaag.
Dat zij luisteren naar wat mensen beleven,
dat zij zich inleven in vreugde en in verdriet,
in wat goed gaat en in wat fout loopt.
Dat zij niet oordelen,
maar geduldig meegaan
en mensen de kans geven
om te ontdekken hoe uw liefde hun nabij komt.
God, wij bidden U:
geef dat alle mensen die het moeilijk hebben,
minstens één zo’n tochtgenoot ontmoeten.
Breng vrede onder de mensen,
zodat er geen angst is en pijn,
zodat niemand op de vlucht hoeft te gaan
om een plaats te vinden waar het goed is
om te leven, in vrede met uw schepping. Amen
De vrede van de Heer zij altijd met U.
Geven we elkaar een teken van die vrede,
want dan zal er vreugde zijn op aarde.
Lied
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

Gebed
God van alle mensen, Gij hebt beloofd
dat er steeds mensen geroepen worden
om te spreken in uw naam.
Geef dat ook wij sprekend op U lijken,
zodat uw bestaan in ons herkenbaar wordt
en wij in woord en daad getuigen
van uw goedheid voor mensen.
Dat vragen wij voor vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.
Inleiding op de lezingen
In de lezing en het evangelie horen we dat God
iedereen roept, of je veehoeder of vijgenkweker bent.
In het evangelie zendt Jezus zijn leerlingen
twee aan twee op weg, sober zonder veel ballast
zodat ze de kern van hun opdracht niet verliezen.

Eerste lezing

Amos 7, 12-15

Orgel
Moment voor de kinderen
Evangelie
Marcus 6, 7-13
Bij het maken van onze
drie kruisjes zeggen we:
Jezus ik denk aan Jou,
Jezus ik spreek met Jou,
Jezus ik hou van Jou.

Homilie
Voorbeden
We willen bidden voor hen die het gevoel hebben
dat zij weinig of niets kunnen betekenen:
mensen zonder veel woorden,
bedeesd en aarzelend, vol vrees zich te uiten,
bang voor anderen die hen misschien afwijzen.
Dat zij een metgezel vinden
één of meer mensen die hen helpen
te geloven in hun eigen mogelijkheden.

We willen bidden voor hen
die een bijzondere taak te volbrengen hebben:
dat kan een grote politiek opdracht zijn
om te onderhandelen over wegen naar vrede,
het kan evengoed een taak zijn
in het dagelijkse leven,
zoals vrouwen en mannen die zich wijden
aan de zorg voor hun zieke ouder of partner,
zoals ouders die alles opzij zetten
om hun kind bij te staan.
Dat zij allen zich gedragen weten
door het geloof en het vertrouwen
van hen die met hen op weg gaan.

Zend uw Geest...

We willen bidden voor hen die nu verder moeten
met het gemis van hun dierbare.
Geef hen mensen om zich heen, God,
die meestappen,
luisterend naar wat ze te vertellen hebben,
niet sprekend met grote woorden,
maar laten voelen dat Gij hen niet in te steek laat,
dat Gij niemand laat vallen,
ook al zijn ze gestorven.

Zend uw Geest ...

We willen bidden voor hen
die Jezus’ volgelingen willen zijn
in de wereld van vandaag en morgen:
dat Gods genade hun kracht en sterkte geeft
om ook in moeilijke periodes stand te houden
en te blijven getuigen van Gods liefde
We willen bidden voor
de jeugd en de jong-volwassenen,
die zich gedurende de vakantie in dienst stellen
van kinderen en jongeren.
Dat zij zich gewaardeerd weten
voor hun inzet en verantwoordelijkheid.

Zend uw Geest ...

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God
die naar ons luistert en die ons zijn liefde geeft,
die ons bevrijden zal.
Wij geloven in Jezus Christus,
die mens was, net als wij,
die niemand in de kou liet staan,
die oog had voor kwetsbare mensen.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die ons dezelfde taal doet spreken
en ons tot gastvrijheid uitnodigt,
die ons bezielt en telkens weer nieuw maakt.
Wij
dat
dat
dat

geloven in de mensen om ons heen,
zij goed en waardevol zijn,
zij zoeken naar geluk,
zij door God bemind worden.

Wij geloven in ons eigen leven,
dat God ons leidt en ons steeds toekomst geeft.
Ik geloof dat Hij ons leven geeft,
dat sterker is dan de dood.
Een stukje orgelmuziek
Ondertussen halen we de cibories uit het tabernakel
en plaatsen deze op het altaar.
Omwille van de coronamaatregelen mogen we niet
rondgaan met het mandje. Je vrijwillige bijdrage
ontvangen we graag in het mandje achteraan in de kerk.
Met dank!

Danken bij brood van leven
We brachten de ciborie met hosties in ons midden,
deze werden vorige week hier gezegend
en zijn zo een teken van Jezus in ons midden.
Laten we rechtstaan om te bidden:

Zie hier: gezegend brood.
Zie hier: in deze kerk of met ons verbonden,
gezegende mensen,
het gebroken brood dat door mensenhanden
wordt gedeeld, zodat er genoeg is voor iedereen.
God, Gij voedt ons zodat wij ervan leven.
Gij nodigt ons uit om anderen te laten leven.
Gij geeft niet op, Gij gaat door,
omdat Gij zoveel van ons houdt.
Wij danken U, God, om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.
Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.
Wij zijn gezegende mensen,
gezegend om in navolging van Jezus
onze woorden in daden om te zetten,
om de wil van U, zijn en onze Vader, te doen.
Wij zijn gezegende mensen
om voedsel te zijn voor elkaar,
in navolging van uw Zoon, tot lof van U
en tot zegen van de mensen.
Onze Vader
Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

