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Wat maakt
me rijk ?

Lied

Welkom
Bidden om nabijheid
God,
Rijkdom en macht maken het leven van mensen
vaak onleefbaar.
wij hebben de kracht van uw liefde nodig.
Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen,
roep ons dan terug...
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Als we weer eens
op de tippen van onze tenen leven,
zet ons dan met beide voeten op de grond...
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Als we ons weer eens ergeren aan de dingen
en aan elkaar,
breng ons dan weer tot rust...
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
God, wees een vaste waarde in ons leven,
degene op wie wij mogen bouwen.
Dan worden wij mensen met een warm hart,
rijke mensen die, in leven en werken,
voor anderen hartverwarmend zijn. Amen
Loflied

Gebed
Goede God,
"Denk niet altijd aan geld", zegt Jezus.
Dat is niet gemakkelijk,
want geld is in onze wereld vaak zo belangrijk.
Daarom vragen wij U:
leer ons genieten van de dingen,
laat ons liefde, plezier, geluk, vrede waarderen
zodat wij ze kunnen uitdelen aan anderen.
Dan wordt de wereld mooi. Amen.
Inleiding op de lezingen
Prediker en Lucas zetten ons aan het denken over wat
waardevol is en wat niet. Wat betekent materiële
rijkdom? Wat maakt ons echt rijk? We kunnen onze
bezittingen niet meenemen in en voorbij de dood.
Anders is het met de rijkdom van het hart.
Die vinden we als we de weg van Jezus gaan.

Eerste lezing

Prediker 1, 2; 2, 21-23

Orgel
Een moment voor de kinderen

Evangelie

Lucas 12, 13-21

Bezinnen bij een lied Passe Partout
De doodgewoonste dingen
die brengen mij tot zingen.
Ik zing van al 't mooie dat ik zie.
Het dagelijkse leven is m'n allermooist gegeven
in harmonie op melodie.
Soms zie ik 't vervagen,
dat zijn de trieste dagen.
Die brengen mij dan even van m’n stuk.
Maar meestal zijn de dingen
als de vogels die mooi zingen
van eindeloos geluk
De hebzucht van de mensen moesten
we meer verwensen.
Je ziet met angst en beven
het oppervlakkig leven
van nooit tevreden mensen om je heen.
Het ego is me alsmaar nummer 1.
Maar rijkdom doet bedriegen,
de mooiste droom vervliegen.
Geluk is simpel, dat geldt algemeen.
De doodgewoonste dingen …
De wijsheid die we wensen,
leeft onder alle mensen
in alle regionen vaak onder doodgewonen.
De wijsheid die geluk voor ogen heeft.
En iedereen voldoende kansen geeft
om in dit korte leven elkaar geluk te geven.
Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft.

Voorbeden
Bidden wij om krachtige mensen
die uitstralen dat ze rijk zijn.
Rijk door hun tevredenheid met
“doodgewone” dingen.
Dat ze velen begeesteren
om zo in het leven te staan.
Laten wij bidden.

Bidden wij voor hen
die door het jachtig bestaan van anderen
tekortkomen aan zorg, aandacht en begrip.
Dat hun nood gehoord mag worden
en zij fijngevoelige mensen mogen vinden
met tijd en luisterbereidheid.
Laten wij bidden.

Ga met ons …

Bidden wij
Voor hen voor wie in deze viering
ons gebed wordt gevraagd (...).
We bidden om moed voor hen die afscheid
moesten nemen van (....).
Geef hen mensen om zich heen
die hen troosten
en geef ze hoop dat dit leven
niet voor niets is geweest.
Laten wij bidden.

Ga met ons ...

Bidden wij voor ons allen.
Help ons om te gaan met deze wereld.
Leer ons de echte waarden in het leven.
Leer ons om de goederen van deze aarde
niet voor ons eigen profijt aan te wenden,
maar om ze te beschouwen als uw schepping
die rechtvaardig moet worden gedeeld
met iedereen
opdat allen menswaardig zouden kunnen leven.
Laten wij bidden.

Ga met ons ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die liefde is en die de wereld
aan álle mensen geschonken heeft.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is in alle mensen
op zoek naar de waarheid.
Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.
Ik geloof in de belofte van God, die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
noch in de macht van wapens
of die van verdrukking.

Ik geloof in de mensenrechten,
in de solidariteit tussen alle volkeren,
in de macht van de geweldloosheid.
Ik geloof dat alle mensen evenwaardig zijn
en dat God in de wereld een orde wil
die berust op gerechtigheid en liefde.
Ik geloof niet dat de dood het einde is.
Maar ik durf te geloven in de kracht
waarmee God de wereld vernieuwt,
en zo zijn belofte volbrengt
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien.

Offerande

Bidden bij brood van leven
Goede God,
die profeten opwekt,
om uw Woord te spreken;
die een volk roept,
om uw Woord gestalte te geven;
U spreekt ook tot ons,
in alles wat wij van U ontvangen,
in al wat U ons in handen hebt gelegd,
in al wat leeft in ons hart.
U spreekt tot ons in medemensen
die naast ons gaan,
die ons liefhebben
die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
U spreekt tot ons
door uw Zoon Jezus Christus.
Moge uw Woord ons waakzaam houden,
dat het in ons werkt,
dat het in ons tot daad wordt.
Uw Woord laat ons zien wie we zijn
en wat ons te doen staat.
Bemoedig ons, God,
dat we durven doen
wat ons hart ons ingeeft;
dat we durven spreken,
wat dient tot opbouw van uw Rijk;
dat we de onzekerheid overwinnen,
omdat U met ons bent.
U bent ons het meest nabij gekomen
in uw Zoon Jezus Christus.
Hij nodigt ons uit
de weg ten leven te gaan.

Hij is ons voorgegaan op de weg
die door de dood heen
leidde naar zijn Verrijzenis.
Zoals brood gedeeld wordt onder mensen,
zo is Hij in dit heilig brood
onder ons aanwezig.
Moge het ons kracht geven
om zijn weg te gaan.
Moge zijn geest ons bezielen,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Mogen wij Zijn woorden spreken
die ook ons zijn doorgegeven.
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.
Vredewens
Wie mensen blij wil maken,
moet zelf vreugde in zich dragen.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet het heilig vuur in zich voelen branden.
Wie vrede wil brengen,
moet eerst vrede gevonden hebben in eigen hart.
God wil ons helpen om die vrede te vinden
en aan anderen door te geven en voor te leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.
Inleiding op de communie
Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld
wat Hij bezat:
zijn liefde voor ons, zijn leven.
Als wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken,
mogen wij Hem daarin ontmoeten.
Communie

Om in stilte te lezen
Een rijke manager was eens op vakantie
in een arm land.
Daar zag hij een visser die in de zon
naast zijn boot lag.
“Waarom ben je niet aan het vissen”,
vroeg de manager.
“Omdat ik voor vandaag genoeg vis gevangen
heb.”, zei de visser.
“Waarom vis je niet verder zodat je nog meer
vis hebt?”,
“Wat zou ik met nog meer vis kunnen doen?”
“Je zou die vis kunnen verkopen.
Zo zou je geld verdienen.
Met dat geld zou je een motor kunnen kopen
voor je boot,
zodat je nog meer vis kunt vangen
en nog meer geld verdienen en
na en poosje een tweede boot kunt kopen …
misschien zelfs een hele vloot
na verloop van tijd.
Ee dan zou je een rijk man zijn, zoals ik.”
“En wat zou ik dan moeten doen,
als ik rijk was?”, vroeg de visser.
“Dan zou je kunnen gaan zitten
en van het leven genieten.”, zei de manager.
De visser lachte.
“Dat is precies wat ik nu al doe!”.
Afrikaans verhaal uit Il était une foi.

Gebed
God, Gij weet het:
de wereld spoort ons aan
om ons te verrijken met wat voorbijgaat.
Blijf daarom spreken tot ons hart
opdat wij de kracht vinden om
wat ons gelukkig maakt,
de rijkdom van het hart,
met elkaar en met anderen te delen.
Dan zullen wij rijk zijn bij U. Amen.
Mededelingen
Lied, zegen en zending
We mochten vandaag weer even verwijlen
bij de Bron van het leven.
Jezus herinnerde ons eraan
dat vertrouwen op rijkdom geen zin heeft.
Moge deze viering ons oproepen
om ons leven te breken en te delen
met onze medemensen,
want een mens leeft toch niet van brood alleen.
Zingen we samen om zijn zegen.

Daartoe moge onze liefdevolle God
ons zegenen: in de naam van de Vader,
de Zoon en de H. Geest. Amen.
Mededelingen
Achteraan in de kerk liggen de folders van de
Terekenfeesten per straat. Wil je uw straat en / of
straten uit je buurt meenemen om in de loop van
volgende week in elke bus te steken? Alvast bedankt!
Neem zeker ook een affiche mee om voor je venster
te hangen.
Woon je niet in een van deze straten, neem dan
gerust een van de reserve folders mee!

Bedevaart naar Halle op zaterdag 3 sept.
De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle in
Sint-Niklaas nodigt je uit voor de jaarlijkse
bedevaart op zaterdag 3 september.
Stap je de traditionele grote bedevaart van 60 km? Is
dat te veel voor jou? Neem dan deel aan de 20 km of
10 km. Fiets je liever? Er is ook een fietsbedevaart.
Praktisch: De grote bedevaart vertrekt om 3u40 aan de
kapel van OLV van Halle Tereken voor een wandeltocht
van 60 km. Om 10u00 vertrekt de bus aan de kerk naar
Sint-Ulriks-Kapelle.
Vanaf daar stap je 20 km naar Halle. Het is ook
mogelijk om enkel de laatste 10km mee te
stappen.
De fietsers vertrekken om 12u00 aan de kapel.
Deelnemen kost € 15, ook met de fiets. -21-jarigen
krijgen 50% korting.
Wil je graag meegaan? Neem dan zeker een foldertje
met de contactgegevens.

