Zondag 23 augustus 2020
21e zondag a-jaar

Rond een tafel en een boek M. Verhulst
Ik vind geen woorden om de kerk te omschrijven:
wat ze voor mij betekent aan lafenis en ergernis.
Ik ken de wilde verhalen uit haar lang verleden
en de sterke verhalen uit de kranten van vandaag.
Ik vind geen woorden om die kerk te omschrijven.
Ik zie alleen een drempel en een open deur
een kleine groep op zondagmorgen
rond een tafel en een boek.
Ik vind geen woorden
om dit gebeuren te omschrijven.
Ik kan niet zeggen wat zich afspeelt
in hun geest en hun gedachten.
Maar dit ene weet ik zeker:
hier is God aan het werk, in heel gewone mensen.
Zijn geest wil hen beroeren
om klein, als gistbacillen,
in het lauwe deeg te gaan
en deze wereld te doordringen
en aantrekkelijk te maken
als een geurend brood om in te bijten.
Ik vind geen woorden
om de kerk te omschrijven.
Als ik de weg maar vind, te allen tijde,
om rond deze tafel en een boek,
met vreemde mensen, toch vertrouwd,
een stukje van die kerk te mogen blijven.

Lied voorzang
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Welkom
Wanneer je iemand de sleutel geeft van je huis,
dan is dat een teken van groot vertrouwen.
Zo'n vertrouwen opent deuren
naar het licht van vrijheid en vrede
om zo een stukje van die kerk te zijn.
Ook dat is kerk-zijn: wij zijn elkaar gegeven,
breken en delen en doen zo wat ondenkbaar is.
Het geeft leven. Het is een wonder van God.
Nemen we de tijd om daar over te denken.

Lied voorzang
Tafel van één, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Stiltemoment
Een kort moment van stilte om alles aan God
voor te leggen wat ons bezwaart.

Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid.
God, Gij draagt al uw mensen
een warm hart toe.
Wij danken U om het vertrouwen
dat Gij in ons stelt,
zoals wij hier weer mochten horen.
Wij bidden om vertrouwen
dat Gij ons ziet en nabij blijft.
zodat ook wij elkaar tot zegen zijn. Amen.
Gloria
voorzang
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
namen voor Hem, dromen,
signalen diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde, horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Gebed
God, geef ons een hart dat tijd kan nemen,
zich even kan losmaken
van al wat zo dringend moet,
een hart dat openstaat

voor het wonder in het leven,
voor elke nieuwe morgen
voor elke mens die ik ontmoet.
Geef ons een hart dat openstaat
voor het wonder van mensen en dingen
en gelukkig is om hun verrassend anders zijn.
Een moment voor de kinderen
Op onze website vind je een tekening om te kleuren!
http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#23aug

Lezing

Jes 22, 19-23
De hofmaarschalk en paleisbestuurder, Shebna,
wordt uit zijn ambt ontheven wegens corruptie.
Maar God geeft het niet op en blijft op mensen bouwen.
Ook Petrus krijgt het volste vertrouwen van Jezus.

Orgel
Evangelie Matteüs 16,13-20
Jezus ik denk aan jou,
Jezus, ik spreek met jou,
Jezus, ik hou van jou.

Homilie
Voorbeden
Voor hen die niet te eten, niet te drinken hebben,
die worden opgejaagd, uit hun land verdreven
of in hun nieuwe thuisland niet welkom zijn.
Leven wij met hen mee
en bidden we om overeind te komen
en staande te blijven.
Vader, van alle mensen,
verhoor uw volk.
Voor hen die ziek, ontgoocheld zijn
of de moed verliezen
die, door al wat gebeurt,
in niets meer geloven
en niemand meer vertrouwen.
Leven wij met hen mee
en bidden we om grond onder de voeten
en een horizon voor ogen.
Vader, van alle mensen,
verhoor uw volk.
Voor hen die kansen krijgen,
met talenten zijn gezegend,
met gezag bekleed
rond eigen huis of wereldwijd.
Leven wij met hen mee
en bidden we om ontzag voor het leven,
respect voor de wereld en eerbied voor de mens.
Vader, van alle mensen,
verhoor uw volk.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de levende God
vader van onze heer Jezus Christus.
Alle dingen heeft Hij geschapen,
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.
Jezus, licht van het eeuwige licht,
woord van God getrouw en waarachtig,
Jezus onze genade en waarheid.
Om de wereld van dienst te zijn,
om ons menselijk lot te delen
is Hij vlees van ons vlees geworden.
Uit de wil van de heilige geest
en uit Maria, zijn moeder geboren,
is Hij een mens geworden als wij.
Om onze zonden werd Hij gebroken,
gehoorzaam ten dode toe
heeft Hij zich op het kruis gegeven.
Daarom heeft Hij de naam ontvangen:
eerstgeborene uit de doden
zoon van God en Heer van allen.
Hij zal komen, God weet wanneer,
om recht te doen aan levenden en doden.
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.
Ik geloof in de kracht van de geest,
in de liefde van vader en zoon,
in het verbond van God met de mensen,
in de kerk samengeroepen en uitgezonden
om te doen wat Hij heeft gedaan :
om te dienen en te verlichten
en te stichten vrede op aarde.
Ik geloof dat wij zullen verrijzen
met een nieuw en onsterfelijk lichaam,
want Hij is een God van levenden. Amen.
Offerande
Er is geen omhaling. U kan uw bijdrage aan de
offergaven in het mandje leggen bij het
buitengaan. Dank ervoor!

Gebed over de gaven
Levende God,
brood en wijn bieden wij U aan,
de gaven van onze aarde, uw schepping.
Voor ons zijn ze een teken
van onze verbondenheid met U en met elkaar.
Neem ze van ons aan en neem ons aan,
wij die geroepen zijn om kerk te zijn,
zoals Jezus, betrouwbaar en levend. Amen.

Danken bij brood en wijn 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, God,
dat uw hart daar is, waar mensen zijn,
van welke herkomst ook.
Wij danken U
voor uw ruimhartigheid,
waarin mensen wereldwijd
elkaar zusters en broeders mogen zijn.
Dank God omdat uw hart daar is
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn.
Wij danken U, God,
voor onze broeder Jezus,
die grensoverschrijdend mensen nabij was,
die leven en liefde deelde met wie Hij tegenkwam.
Dank God omdat uw hart daar is
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn.
Wij danken U, God,
voor alle mensen die van U vervuld,
vreemdelingen vrienden doen zijn,
brood en vrede delen met wie zij tegenkomen.
Zij allen zijn getuigen van U,
die wij 'heilig' noemen.
Dank God omdat uw hart daar is
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn.
Wij danken U, God, om Jezus van Nazareth.
Met Hem mogen wij het verbond vieren
dat Gij zijt aangegaan met al uw mensenkinderen.
Want op die laatste avond van zijn leven (…).
voorzang:
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij danken U, God,
omdat Gij leven schenkt aan mensen.
Zelfs over de dood heen,
blijft Gij voor mensen zorgen
en laat Gij hen wonen in uw huis van liefde.
In ons spreken tot U, noemen wij vandaag (…).
Blijf hen nabij
en troost alle mensen die iemand missen.
Dank God omdat uw hart daar is
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn.

Wij danken U God,
dat Gij ons de ruimte gunt om onszelf te zijn.
Wij vragen U: beweeg ons ertoe
ook elkaar die ruimte te bieden
opdat wij met velen het veelkleurige volk
van uw verwachtingen worden.
Dank God omdat uw hart daar is
waar mensen elkaar tot zegen willen zijn.
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, in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede
Vrede voor ieder van ons
die liefde als de sleutel van het leven
bij ons dragen.
Vrede voor wie God zoeken
als de bron van alle leven,
de sleutel van ons hele bestaan.
De vrede van Christus zelf:
wensen wij elkaar van harte
zijn milde vrede toe.
Communie
Om in stilte te lezen

Gebed
Het rijk der hemelen is niet ver,
want Gods nieuwe wereld is daar
waar mensen voor elkaar deuren openen.
Geef ons daarom uw sleutels
van geloof, hoop en liefde, God,
zodat wij bemoedigd en met elkaar verzoend
weer uw weg kunnen gaan
en zo elkaar tot zegen zijn.
Daartoe bidden we in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lied voorzang
Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie u griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen
denkt niet: “Hoe zal het morgen zijn.”
Het wordt een eeuwig herbeginnen
tot wij voorgoed geborgen zijn.
Zending en zegen

Bijbelavonden 'psalmen', ook op Tereken
of in de dekenij vanaf het nieuwe werkjaar.
1x per maand in groep een psalm lezen en zoeken
naar wat die psalm vandaag voor ons kan betekenen.
We krijgen achtergrondinformatie en verschillende
psalmgenres komen aan bod. Dit kunnen doen met
tochtgenoten is een bijzondere ervaring. Ieder die wil,
mag aansluiten, er is geen voorkennis nodig!
We richten ons op een groep van 12 personen.
De avond wordt begeleid door 'eigen volk'
(Jan Vd Branden, Guido Schoorens, Lieve V Driessen).
Groep pastorij Tereken: van 19u30-21u30
Dinsdag 29 september 2020 (startbijeenkomst)+
Woensdagen: 14 oktober 2020, 18 november,
9 december, 13 januari 2021, 10 februari, 10 maart,
14 april 2021.En dinsdag 25 mei 2021(slotbijeenkomst).
Groep dekenij: van 19u30-21u30
Dinsdagen: 29 september 2020 (startbijeenkomst)
20 oktober, 24 november, 15 december, 19 januari
2021, 16 februari, 16 maart, 20 april en 25 mei 2021
(slotbijeenkomst).
Praktische info:
We vragen een bijdrage van € 40 euro, inclusief
drankje, drukwerk en psalmboekje. Inschrijven tot 15
september 2020 via https://www.kerknet.be/parochie-sintniklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366
of via het secretariaat. Betaling op BE32 7370 0762
9802 van de Pastorale Parochiale vzw van de Parochie
in Sint-Niklaas (Philippus Neridreef 3, SN).
WELKOM!!

