Gebed
Trouwe God, wij danken U
voor uw woorden en daden van liefde.
Mag dit de leidraad zijn in ons leven ,
zodat wij ons aan elkaar durven toevertrouwen
en de zorg voor de ander
boven ons eigen belang kunnen stellen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
Hij die ons lichtend vooruit gaat. Amen.
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Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U
een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Ga met hen mee, die van ons zijn gegaan,
bewaar hun naam, doe hen opnieuw ontstaan.
In onze gang om liefde levensgroot,
wachten zij op ons in U, voorbij de dood.
Mededelingen
Zending en zegen

Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van mensen houdt
en die naar ons wil horen.
Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.
Hier delen wij het levensbrood
en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis,
vervuld van oude wensen.

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!

Welkom
Hier komen mensen samen,
waar Hij zelf aanwezig is…
Welkom aan u,
familie van mensen die de voorbije maanden
zijn overleden.
Laten wij hier verbonden samenzijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon
en de heilige Geest. Amen.

We gedenken hen
Geen voetstap meer, geen stem geen taal,
geen hartslag en geen ademhaal,
dan horen wij de stilte van de dood,
dan ervaren wij die diep in ons, zwijgend,
want we hebben geen woorden
om onze gevoelens uit te spreken.

Dank aan U, God, dat wij leven mogen
voor uw aanschijn.

Als een mensenleven eindigt,
dan herinneren wij ons
de vele wegen die we samen gingen,
met moeite en vreugde,
met vertrouwen,
met moed en twijfel soms
en stil gebed van hoop,
en met bezorgdheid voor mekaar.
Met zoveel goede raad om nooit te vergeten,
voor altijd warm geborgen in ons hart.

Dank aan U, God, dat wij leven mogen
voor uw aanschijn.

Als een mensenleven eindigt,
eindigt het in feite niet,
want de God, in wie ieder mens geloven mag,
is een liefdevolle God, die over sterven heen
een nieuw begin en toekomst biedt,
samen met allen die hen zijn voorgegaan.
we ontsteken de kaarsjes bij de kruisjes
Bidden om nabijheid
Laten we bidden tot God,
die als een herder over ons waakt.

Vader, wij zijn U dankbaar omdat wij
rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest opdat ook wij voor elkaar
genade zijn, hoe onvolkomen ook.

In U, God, vinden wij ruimte
voor een leven waarin wij open staan
voor uw gaven aan ons:
de schepping, door U zo goed gemaakt,
mensen om ons heen,
geschapen voor elkaar, uw Zoon Jezus,
door wie wij U "onze Vader" noemen.
Onze Vader
Bidden om vrede
Lieve
Vrede de plaats
waar je het liefst alleen bent
om tot rust en tot inkeer te komen.

Vrede de plaats
waar je anderen ontmoet
en goede woorden met hen deelt.
Vrede waar je bent, met wie dan ook.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
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Communie
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Stiltemoment

God, uw naam doordringt heel ons leven,
uw ogen en oren volgen ons altijd;
Gij weet wat wij nodig hebben,
uw hand leidt ons op de rechte weg.
De Heer is mijn herder, ik ben veilig bij Hem

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

Offerande
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!

Gebed over de gaven
God, Herder van de mensen,
Gij verzamelt ons rond deze tafel
als één gemeenschap die U ter harte gaat.
Aanvaard dit brood en deze wijn
als teken van onze genegenheid.
Maak ons, brekend en delend,
tot mensen naar uw hart,
medelevend en bewogen,
oprecht bekommerd om elkaars leven.
Wij vragen dit in Jezus’ naam. Amen
Grote dankgebed
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.

Door U God, zijn wij gemaakt tot mensen,
levend voor uw aangezicht,
gedragen door uw woord van bevrijding:
mensen die weren en rusten
om te genieten van wat U ons geeft:
ruimte van leven, mensen op onze weg.

Met U verbonden, God, maakt Gij ons vrij
om trouw te zijn aan U en aan elkaar,
om vergeving te schenken
waar verzoening nodig is,
om aandacht te hebben voor wie aan onze zorg
zijn toevertrouwd,
om ons in te leven in het verdriet dat mensen
kennen om hen die gestorven zijn (…).

Dank aan U, God, dat wij leven mogen
voor uw aanschijn.

Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig,
geroepen om te leven in eenvoud en liefde,
zoals schapen hun herder volgen,
zorgzaam en dankbaar,
zoals herder voor hun schapen.
Zo laat Gij ons niet alleen.

Dank aan U, God, dat wij leven mogen
voor uw aanschijn.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
die U 'Abba' zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was (…)

Zelfs als het leven ons te zwaar wordt,
dan nog houdt Gij ons vast.
In moeilijke tijden hoeven wij niet te vrezen.
Gij zijt bij ons, Gij geeft ons kracht;
De Heer is mijn herder, ik ben veilig bij Hem
We mogen leven in overvloed,
nooit missen wij uw liefde en zorg.
In leven en sterven mogen we weten
van uw barmhartigheid en eindeloze trouw.
De Heer is mijn herder, ik ben veilig bij Hem
Lied

Moet ik langs dreigend en donker ravijn,
nooit zal ik listige vijanden vrezen.
God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn,
God zal een steun en een trooster mij wezen.
Lieflijk …
Gloria
Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping waarin Hij
ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.

Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.
Heer, hiervoor willen wij U danken,
loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
Heer, hiervoor willen wij U danken,
loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor een wereld van vrede,
zonder haat of tweedracht.
Heer, hiervoor willen wij U danken,
loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden
in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor, een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.
Heer, hiervoor willen wij U danken,
loven en prijzen.

Gebed
God, geef ons de rust U te zoeken
om op adem te komen en de stilte te horen.
Geef ons mededogen voor hen
die de richting kwijt zijn.
Laat ons zien wat voorhanden is,
laat ons het onmogelijke willen
en al het mogelijke doen.
Help ons onze overvloed te delen
zodat niemand te kort komt,
zodat uw koninkrijk komt. Amen.
Inleiding op de lezingen
De profeet Jeremia verwijt de leiders
dat zij het herderschap over het volk
verwaarloosd hebben. Nu is de kudde verloren
gelopen, maar God zal de schapen bijeen
brengen en echte goede herders aanstellen.
Jezus brengt zijn leerlingen naar een eenzame
plek om tot rust te komen. Maar de mensen
volgen hen: ze hebben honger naar geestelijk
voedsel. Jezus is de ware herder die de menigte
voedt met zijn woord.

Lezing

Jeremia 23,1-6

Een moment
met de kinderen
Orgel
Evangelie

Marcus 6, 30-34
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
In ons gebed willen we ons verbonden weten
met hen die vakantie nemen,
de drukte en de zorgen achter zich latend.
Een andere plek opzoekend,
vertrouwd of onbekend,
maar altijd verfrissend splinternieuw.

In ons gebed willen we ons verbonden weten
met hen die verjaagd worden van huis en haard,
amper onderdak krijgen
in een land waar alles vreemd en anders is,
geen plek vinden om zichzelf te kunnen zijn.
Breng hen tot rust,
geef hen de zekerheid van uw aanwezigheid
in mensen die voor hen herder zijn.

Laat ons bidden…

In ons gebed willen we ons verbonden weten
met hen die niet op vakantie kunnen,
omdat ze de mogelijkheden niet hebben,
geen rust vinden of
omdat hun leven overhoop werd gegooid,
door ziekte, door ontslag
of door het sterven van een partner,

Laat ons bidden…

In ons gebed willen we ons verbonden weten
met hen die zich durven toevertrouwen
aan anderen vanuit hun eenvoud en liefde
omdat ze zich gedragen weten
en houvast vinden
in wat ze geloven en in wie ze zijn.

Laat ons bidden…

In ons gebed willen we ons verbonden weten
met elkaar,
zoals we hier samenzijn om tot rust te komen.
Mag er onder ons een sfeer heersen
van waardering en erkenning,
van oprechte bekommernis en waarachtige zorg.
Dat wij elkaar echt tot zegen zijn.

Laat ons bidden…

Bij wijze van geloofsbelijdenis
Geloven
wordt steeds meer
verbondenheid beleven
met al wat
en al wie is.
Geloven
wordt steeds meer
de diepte proeven
in al wat
en al wie bestaat.
Geloven
wordt steeds meer
de Eeuwige zien
in al wat
en al wie
herder is.

