21e zondag door het jaar - b
23 augustus 2015

Kiezen voor God,
is kiezen voor liefde

TEREKENFEESTEN 2015
Deze week:
Woensdag: Ontspanningsnamiddag
voor Senioren met accordeonduo "De Melando's".
Kaarten aan € 8,- via het parochiesecretariaat.

Lied

Vrijdag: kaarting Whist
Zaterdag: eetmaal + trekking tomobola +
muzikale afsluiter met Leopold IV, gitaar en song
Inschrijven voor het eetmaal vóór woensdag aub!

En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart niet ons bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
Welkom

Dagelijks en overal komen wij mensen
voor keuzes te staan:
een beetje van dit of een beetje van dat,
blijven of weggaan, oorlog of vrede,
leven of dood, hopen of niet geloven,
met of zonder Jezus.
Alleen weten we: kiezen voor God,
is kiezen voor mensen, is kiezen voor liefde.
Mensen die van elkaar houden, zijn nooit alleen.

Bidden om nabijheid
God, hier zijn wij samen
om te bidden en te zingen,
te luisteren en te spreken,
om gesterkt te worden,
steun te vinden bij elkaar en bij U.
God van mensen van voorbij,
God van wie nog komen,
God van hemel en aarde,
God die kiest voor mensen,
God die wij onze God noemen,
wees aanwezig in ons midden

en ontferm U over ons. Amen.
Lied

Slotgebed
God, U nodigt ons uit om de goede weg te gaan,
die de weg van Jezus is.
Wij vragen U:
laat het Woord dat wij hier hoorden,
ons blijven inspireren,
dat wij het beamen
zodat het in en door ons
verder tot leven komt.
Dat vragen wij U,
voor vandaag en de dagen die komen. Amen.

Al wat ik kan is roepen tot U,
een stem niet groter dan het hier en nu:
al wat mijn adem aan woorden vindt
zeg ik aan U.
Al wat ik kan is zingen van U,
een mens niet groter dan het hier en nu:
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt
dank ik aan U.
Gebed
Goede God,
in Jezus hebt Gij ons de weg getoond
hoe wij ten volle kunnen leven.
Vandaag stelt Hij ons voor de keuze:
Hem afwijzen of Hem volgen.
Wij bidden U:
geef dat wij in alle omstandigheden
onze aandacht op Hem durven richten
en wij met U verbonden blijven. Amen.
Inleiding op de lezingen

Jozua, de broer van Mozes, laat het volk een keuze
maken. Het antwoord is duidelijk:
het volk zal de Heer dienen.
Ook Jezus stelt de mensen voor de keuze:
willen ze Jezus' woorden tot de hunne maken?
Mag Petrus' antwoord ook het onze zijn:
"Heer, naar wie zouden wij anders gaan?"

Eerste lezing

Jozua 24,1-2a.15-17.18b

Lied

Orgel
Evangelie

Johannes 6,60-69

Homilie
Voorbeden
Barmhartige God,
Gij geeft ons tijd en ruimte om te leven.
Gij kent onze gedachten,

Mededelingen
Zending en zegen

Je kan ons ook vinden op facebook:
www.facebook.com/terekenparochie.

Onze Vader
Gebed om vrede
Geef ons vrede, Heer.
Vrede met onszelf,
zodat wij onszelf kunnen aanvaarden zoals we zijn,
met onze goede en minder goede kanten.
Vrede ook om elkaar
met alle hebbelijkheden en talenten te aanvaarden.
Vrede en sereniteit
om in alle openheid en respect
naar elkaar toe te gaan.
Geef ons uw vrede Heer,
dan kunnen wij die vrede verder doorgeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
Inleiding op de communie
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
Vader en zoon lopen in het bos.
Plotseling struikelt de jongen en roept: "Ahhhh".
Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen
die "Ahhhh" roept.
Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?"
en hij krijgt als antwoord: "Wie ben jij?".
Hij wordt kwaad en roept: "Je bent een lafaard"
waarop de stem antwoordt: "Je bent een lafaard".
Vragend kijkt de jongen zijn vader aan.
De man zegt: "Zoon, let op" en roept:
"Ik bewonder jou".
De stem antwoordt: "Ik bewonder jou"
Vader: "Jij bent prachtig"
en de stem: "Jij bent prachtig"
De jongen is verbaasd, maar begrijpt het
nog steeds niet.
Daarop legt de vader uit:
"De mensen noemen dit echo,
maar in feite is dit het leven.
Het leven geeft je terug
wat jij er zelf in brengt.
Het leven is een spiegel
van jouw handelingen.
Wil je meer vriendelijkheid,
geef dan meer vriendelijkheid,
wil je meer liefde,
geef dan meer liefde."

Om in stilte te lezen

onze wensen en onze verlangens.
Wij bidden U:
sta ons bij wanneer wij voor de keuze staan
tussen eigenbelang en zorg voor de andere,
tussen de zorg voor nu en zorgen voor de toekomst.

Barmhartige God,
Gij hebt geduld met ons
en schenkt ons altijd opnieuw uw vertrouwen.
Wij bidden U om respect
voor de keuzes die mensen maken,
Dat wij niet veroordelen of afwijzen,
maar elkaar vrijheid en vertrouwen geven.

Ga met ons door de dagen ...

Barmhartige God,
wij bidden U om vertrouwen
voor mensen die op belangrijke momenten
van hun leven
voor moeilijke beslissingen staan,
voor hen die twijfelen,
voor hen wie het aan
doorzettingsvermogen ontbreekt.

Ga met ons door de dagen ...

Barmhartige God,
Wij bidden U om zegen
voor alle mensen van deze geloofsgemeenschap,
en voor allen met wie wij verbonden zijn.

Ga met ons door de dagen ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die voor ons kiest,
die ons aanraakt,
die er is voor heel zijn schepping
als een vader, een moeder,
dag aan dag.
Ik geloof dat Jezus met ons meegaat,
dat Hij van God komt,
dat Hij er is voor alle mensen
als een broer, een zus,
dag aan dag.
Ik geloof in een vuurvlam
die ons verwarmt van binnenuit,
Gods Geest, trooster,
dag aan dag.
Ik geloof dat de dood- Goddank !
niet het laatste woord heeft.
Ik hoop dat de tranen in ons hart
kostbare parels zullen worden.
En dat ik ooit ten volle zal leven
vanuit dit geloof.

Offerande
Gebed over de gaven
Een mens die breekt en deelt
doet anders dan de meeste mensen doen.
Hij kan het meestal ook niet laten.
Al wat hij heeft
is om te geven
en geven is zijn leven.
Hij brengt het meestal ook niet ver,
die mens.
Hij wordt niet rijk aan geld en goed
en vaak sterft hij vergeten,
soms gekruisigd.
Je kijkt wel wat verwonderd op
van zo'n mens.
Je vindt het niet normaal
of minstens ongewoon.
Je denkt: wie doet dat nu?
Zo doen toch mensen niet?
Een mens die breekt en deelt,
doet ogen opengaan,
al zie je 't maar even:
zo'n leven
is een teken van het einde van elk-voor-zich.
Hier breekt nieuw leven door:
dit is het opstaan van de nieuwe Mens.
Heer onze God, dit brood en deze wijn
staan symbool voor onze keuze voor U.
Neem ze aan en deel ze weer uit
als voedsel, als teken van verbondenheid
Dit vragen wij U, naar het voorbeeld
van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
God, aan deze tafel danken wij U
voor het leven dat mensen elkaar geven,
ongevraagd en om niet.
Help ons verbonden te blijven
met de bron van alle leven, die Gij zijt.
Wij danken U voor de mensen
die ons gegeven zijn:
onze ouders en grootouders,
broers en zussen,
onze kinderen en kleinkinderen,
onze vrienden en buurtgenoten.
Help ons om verbonden te blijven
met elkaar.
Wij danken U voor Jezus
die U ons geschonken hebt
als reisgenoot op onze levensweg,
als brood van eeuwig leven.
Help ons om verbonden te blijven met Hem.
Daarom zingen wij U ter ere:

Loof en prijs de Heer!

God, uw droom hebt Gij in ons gelegd.
Soms is het leven groots en mooi,
soms zijn wij machteloos en kwetsbaar.
Naar wie anders dan U zouden wij gaan?
Als Gij voor ons die God wilt zijn
in wiens handen niets verloren gaat,
dan zal geen brood gebroken worden
en geen stem tot U roepen
of het zal betekenis hebben.
Geen mens die droefheid kent,
die eenzaam is en sterft,
of Gij herinnert U zijn naam.
Dat hebt Gij gedaan voor Jezus,
die liefde was voor allen,
zozeer dat stommen woorden vonden,
gekwetsten hun leed vergaten
en blinden schoonheid konden zien.
Naar U, zijn Vader, heeft Hij opgekeken
en U gedankt, die laatste avond,
samen met zijn vrienden (…)

Laudate Dominum, ...
Zijn stem hebt Gij gehoord, God,
zijn liefde gezien, zijn pijn gevoeld
en zijn gebed beantwoord.
Gij hebt het licht in Hem niet laten doven,
maar rondgestrooid in duizend, duizend ogen.
Zijn dood werd een begin voor ons.
Zijn weg werd een weg zoals de onze.
Maar ook een weg van hoop,
voor hen die gestorven zijn (…)
Bewaar hen, zo vragen wij U.
Wij zullen doen wat Hij zou doen:
opstaan om verder te leven,
om warmte te bieden,
om niemand achter te laten,
om door te geven wat we gekregen hebben,
om te gedenken
wie mensen voor ons geworden zijn.
Daarom bidden wij U:

