Lied

10 september 2017
23e zondag A-jaar

Startviering

Bij Jjou ben ik geborgen
Voor de viering horen we van Jeremiah Clarke:
Gique en Rondeau uit ‘Prince of Denmark’s March’
(Christophe Bursens, orgel en André Wauters, trompet).

Inleiding
Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je
uren en dagen lang.
Mededelingen
Zending en zegen

Orgel: Felix Mendelssohn: Sonate II, 3de deel

Parochieweekend voor het hele gezin:
30 september en 1 oktober 2017
Inschrijven kan! zie foldertje bij het koffiehoekje!

Orgelfestival 2017:

Vandaag in de kerk in Sinaai 3 gratis orgelbespelingen:
Om 14u bespeelt Katrien Mannaert het orgel
En zowel om 15u als 16u spelen Christophe Bursens
(onze organist) en Joost D’hont afwisselend
en samen. (vierhandig) .

Concert
Vrijdag 15 september 2017 om 20u00

Sint-Jozefkerk:
Piet Van Steenbergen bespeelt viola da gamba en
wordt hierbij begeleid door Christophe Bursens
(zowel op klavecimbel, orgel als gamba).

Infonamiddag:
Nieuwkomers en vluchtelingen, en wij?
Dinsdag 19 september 2017 van 14u-17u
in Ons Huis, Schoolstraat 270

INKOM:€ 4 euro (met koffie en versnapering)
INSCHRIJVEN voor 12/09/2017 bij
Dirk De Meester, Pottenbakkerstraat 8, 03/7777311

Indien ik de woorden kende
om antwoord te geven op je duizend vragen
over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden
dan praatte ik met je,
uren en dagen lang.
ondertussen speelt Christophe zacht op orgel.

Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik,
uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon
wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid
en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan,
uren en dagen lang.
Maar ik ben niet groter,
niet sterker dan jij
en ik weet niet alles
en ik kan niet zoveel
ik ben maar een vriend op je weg,
al uren en dagen lang.

Lied

tekst door Lieve Van der Gucht

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
Open deuren die 'welkom' roepen
brengen mensen bij elkaar,
brengen mensen dichter bij U, God.
Als wij aandacht hebben voor wat ons verbindt
kan uw vrede in ons midden groeien.
Toon ons die weg naar vrede en recht
voor iedereen, dat bidden wij U.

Als God het hart van kleine mensen
tot zijn thuis wil kiezen,
dan kunnen wij alleen maar geven,
nooit meer iets verliezen.
Een huis van steen, ...
Verwelkoming
Gebed om nabijheid

Die vrede van God zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

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.
Om in stilte te lezen

Op orgel: J.S. Bach: Arioso uit Klavierconcerto in f
Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.
Geen ander pad is samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging,
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

God wij bidden U
om uw woord en uw nabijheid
nu wij hier met velen samen zijn.
Breng uw woord, o Heer, breng het ons. (3x)
O Heer, breng het ons.

God wij bidden U
om uw brood en uw liefde
zodat ook wij dit kunnen delen.

Geen betere energie is er
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.
Geen krachtiger teken is er
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan zijn huis,
een veilig oord, een zekerheid:
bij Hem zijn wij geborgen.

Voorbeden

Daarom, Heer onze God,
gedenken wij het lijden en sterven van uw Zoon,
en wij bieden U aan wat Hij ons gegeven heeft:
dit brood dat leven geeft en de beker
die ons redde van de dood.

Danken wij de Heer.
Wij danken U, God,
voor het leven en de dood en het verrijzen
van Jezus de Heer.
En wij bidden dat wij, door het voorbeeld
van Jezus, naar elkaar toegroeien
door de kracht van uw Heilige Geest.

Danken wij de Heer.
Wij danken U, God,
voor de gaven van uw Geest:
eenheid en vrede in Jezus de Heer.

Gedenk uw kerk van mensen, God,
voltooi uw liefde in onze gemeenschap
rondom onze paus Franciscus, onze bisschop Luc
en zovelen die leven naar uw woord.

Danken wij de Heer.
Wij danken U, God, voor de dienaars van
uw kerk, alle getuigen van Jezus de Heer.
Wij bidden U ook voor allen die gestorven zijn
en wij vragen U: neem hen op in uw liefde,
in uw licht,
zodat zij bij U geborgen zijn.

Danken wij de Heer.
Wij danken U, God,
voor wie ons zijn voorgegaan,
die Gij rust schenkt in Jezus de Heer.

Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde in naam van Jezus,
uw zoon.

Danken wij de Heer.
Wij danken U, God,
voor de vriendschap en de trouw
die wij ontmoeten in Jezus de Heer.

Wij danken U omdat Gij onze God wilt zijn.

Breek uw brood, o Heer, breek het ons. (3x)
O Heer, breek het ons.

God wij bidden U
om uw vergeving voor wat minder goed was
zodat wij vrede vinden in onszelf.
Schenk uw vrede Heer, schenk hem ons. (3x)
O Heer, schenk hem ons.

Gebed
Goede God, Gij zijt onder ons aanwezig
waar wij met twee of drie samen zijn
in uw naam.
Wij vragen U: maak ons als gemeenschap
één van hart en ziel,
zodat wij ons geborgen voelen.
Dan kunnen wij doen waar Gij van droomt:
meewerken aan een mooie wereld. Amen.
Inleiding op de lezingen

Pas wanneer mensen samenwerken
en gemeenschap vormen is het mogelijk
om deze aarde mensvriendelijker te maken.
Gods Rijk komt in ons midden
waar we elkaar dragen en stimuleren,
ja zelfs daar waar mensen zich geborgen weten
bij elkaar en bij God.
En wanneer mensen naar elkaar luisteren,
kunnen conflicten worden uitgepraat.
Beide lezingen maken dit heel concreet.

Eerste lezing

luisterlied

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen
mag ik dan bij jou?
Maar als er een clubje komt
waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweest ben
mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen
als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij
kom wanneer je wil,
ik hou een kamer voor je vrij.
Als het onweer komt en als ik dan bang ben
mag ik dan bij jou?
En als de avond valt en ’t is mij te donker
mag ik dan bij jou?
Als de lente komt en als ik dan verliefd ben
mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt en ik weet het zeker
mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij je schuilen…

Als het einde komt en als ik dan bang ben
mag ik dan bij jou?
Als het einde komt en als ik dan alleen ben
mag ik dan bij jou?
Bij jou …
Evangelie

Matteüs 18, 15-20

Homilie
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, die Vader en Moeder is,
en ons de wereld schenkt.
Ik geloof dat God naar ons toekomt en zegt:
bij Mij mag jij je geborgen weten.
Vanuit zijn liefde roept en zendt Hij ons
om van de wereld een thuis te maken:
een wereld waar mensen zich goed en veilig
weten bij elkaar.
Ik geloof in Jezus, zijn zoon,
die 'ja' zei op Gods liefdesroep
en gezonden werd om zijn liefde handen en
voeten te geven
Ik geloof dat zijn Geest
ons oproept en kracht geeft
om te getuigen in woord en daad
en te leven als zijn kinderen.
Ik geloof dat Hij met ons verder gaat,
over alle grenzen heen. Amen.
Lied

Offerande

Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen zoals
vandaag zo goed mogelijk te verzorgen: bloemen,
muziek en zang, misboekjes, … Van harte dank!
Op orgel horen we van Jacques Duphly:
Courante en Re mineur (uit 1ière Livre)

Gebed over de gaven
In deze gaven van brood en wijn, God,
zeggen wij U van harte dank.
het zijn tekens waarin Jezus zich helemaal
aan U en ons gegeven heeft.
Maak ons tot één gemeenschap
die leeft in wereldwijde verbondenheid
over grenzen en internet heen,
verbondenheid met ons innerlijke,
met elkaar en met U. Amen.
Bidden 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
dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen:
onze God, onze Vader, onze Moeder,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Wij danken U omwille van uw geliefde zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om uw liefde te verkondigen,
om ons te tonen hoe wij ten dienste kunnen zijn
van anderen, hoe wij zorg kunnen dragen
voor alles wat ons gegeven is.
Hij heeft ons geleerd tot U te bidden en elkaar
geborgenheid te bieden.
Stort dan ook uw Geest uit over deze gaven,
zodat dit brood en deze wijn tekenen
worden van het leven van Jezus, uw Zoon.

Op die laatste avond (…)
Vergeet dit niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Danken wij de Heer.
Wij danken U, God,
voor het brood en voor de wijn,
lichaam en bloed van Jezus de Heer.

