23e zondag door het C-jaar 2019
8 september 2019

Jezus volgen ...
Lied

Welkom
- welkom u allen
- welkom scoutsleden

Stiltemoment
Inschrijven via de website of via het
blaadje achteraan bij het koffiehoekje.

We maken het even stil. Het geeft ons de kans
om bv te bidden voor wie vandaag een
gebedsintentie gevraagd werd.

Gebed om nabijheid
Goede God,
Gij blijft mensen nabij die worden
vernederd of gepest.
Wij bidden U: dat zij opnieuw durven vertrouwen.

Deze scoutsgroep steunen? Graag!
Schrijf in voor hun barbecue van
vrijdag 13 september vanaf 18u
op het scoutsterrein. Keuze uit:
• BBQ Groot (Kip, worst, saté): € 15
• BBQ Klein (Kip, worst): € 12
• Ribbekes (2 porties): € 14
• Vis (Vissoep, visburger, papillot): € 16
• Vege (Vegeburger en ovenschotel op de BBQ): € 12
Bestellen bij de leiding of via: www.tereken.be/eikeltje.

Goede God,
Gij zijt mensen nabij
die iemand verliezen van wie ze houden,
Wij bidden U: dat zij opnieuw levensmoed krijgen.
Goede God,
Gij zorgt voor ons
als wij de moed hebben te tonen wie we zijn,
als wij durven toegeven iets niet te durven,
als wij de moed hebben iets in vraag te stellen.
Wij danken U voor uw nabijheid
en bidden dat wij open blijven staan
voor uw geestkracht. Amen.

Lied

Zending en zegen

Openingsgebed
Goede God,
Jezus volgen, vraagt moed.
Toch willen wij mee bouwen aan een wereld
waarin mensen voor elkaar zorgen.
Geef ons daarvoor de kracht, God,
dat vragen wij met de hulp van uw Zoon,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
Een stukje muziek door de scouts
Inleiding op het evangelie
Jezus roept ons op om wijs te zijn. Alvorens we iets
beginnen, is het goed om erover na te denken.
En … Jezus volgen vraagt moed!

Evangelie

Lucas 14, 25-33

1x voorzang, 1x samen

Een toemaatje
De scoutsgroet is een van de meest gebruikte
scoutssymbolen wereldwijd. Ook wij eindigen er
elke keer onze vergadering mee.
De drie vingers die de leiding opsteekt,
wijzen op de drievoudige scoutsbelofte:
de belofte tegenover zichzelf, de andere
en de wereld / God.
De pink onder de duim
wijst op de dienstbaarheid van elke scout:
de sterke beschermt de zwakke.
Vroeger staken mensen ook al hun rechterhand op
om te tonen dat ze geen wapen bij hadden.
De scoutsgroet is geen militaire groet,
geen groet van ondergeschiktheid,
maar een teken dat je het goed meent met elkaar.
Bij de leden is het gebruikelijk om
twee openstaande vingers te tonen
in plaats van drie gesloten vingers.
Jullie belofte mag groeien zodat er plaats is
voor de ander, voor de wereld, voor God.

Homilie

Bidden voor…
door de scoutsleiding

Wij bidden voor onze scoutsleden:
dat zij zich goed voelen in onze jeugdbeweging,
omdat wij voor elkaar zorg willen dragen.

Wereldwijd schudden scouts en gidsen elkaar ook
de linkerhand, met de pink omlaag zodat je elkaars
pinken en duimen inhaakt.
Een belofte houden is niet altijd gemakkelijk.
Vaak lopen we een schrammetje op,
letterlijk of figuurlijk. Het getuigt van moed
om dan weer op te staan. Of om vreedzaam te
blijven ijveren voor waar je in gelooft.
Toon wie je bent, trotse scout of gids.
Wees Scoutmoedig!
DANK DAT JULLIE ER ZIJN!
Wil je deze groep steunen? Kijk op de achterkant!

Ter overweging

Marco Borsato 'Mooi'
Kijken en luisteren naar het lied 'Mooi'
van Marco Borsato: het leven is mooi,
ook al zien we dat niet altijd zo.

door een moedige scout

Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag?
Open je je ogen met een traan of met een lach?

door een ouder

En kijk je om je heen, en zie je dan de zon?
Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond?
En leef je voor geluk of sterf je van verdriet
en voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet?
Het maakt niet echt iets uit
of dat de waarheid is of niet:
het is hoe jij het ziet.
Hoe mooi kan het leven zijn.
Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt.
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?
Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt.
Weet je wat je hebt.
Is de cirkel rond? Zie je wat er staat?
Of mis je enkel wat er stond?
Krijg je wat je wilt of zelfs meer dan wat je vroeg?
Ben je tevreden met het minste
of is het meeste niet genoeg?
Raak je verwonderd van de sneeuw,
van het ruisen van de wind, geniet je van de vogels,
van het lachen van een kind?
Creëer je je geluk, want binnen in jezelf
is waar het eindigt en begint.

Wij danken dat zowel kinderen mét kansen
als kinderen die minder kansen hebben,
kunnen aansluiten in onze jeugdbeweging.
Wij bidden voor de leiding
die de moed en de durf hebben om op te komen
voor alle jongens en meisjes
en hen telkens weer fijne dagen geven.
door de lector

Wij bidden voor alle mensen:
zij die ziek zijn of bang,
zij die afscheid moesten nemen van iemand,
zij die verslaafd zijn,
zij die op de vlucht zijn,
voor de intenties van zoveel mensen….
Geloofsbelijdenis

beloftelied van de scouts
Laten we daarvoor rechtstaan en de scoutsgroet
maken. De leiding duidt dit teken.

Hoe mooi kan het leven zijn.
Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt.
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?
Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt.

Slotgebed
God, wij zijn gelukkige mensen
als iemand naar ons luistert,
als iemand bij ons stilstaat.
als iemand ons aanvaardt zoals we zijn.
En we weten:
we worden als mens gelukkiger
als we treuren met mensen die verdriet hebben,
als we lachen met mensen die lachen,
als we stil worden wanneer woorden teveel zijn.
Als twee of drie op die manier bijeen zijn,
dan ben Ik hun midden, zo zegt Gij ons. Amen.
Mededelingen
Wil je onze geloofsgemeenschap beter leren kennen?
Kan je wat tijd vrijmaken om mee te werken?
Of ken je zo iemand? Laat het ons weten:
lieve.vandriessen@telenet.be; 0479 50 77 04.
Je kan ook eens kijken op onze website:
www.www.sintjozeftereken.be.

Offerande
Brood en wijn worden aangebracht.
Ook wij delen van wat we hebben.

Gebed over de gaven
God, Vader van alle mensen,
wij danken U voor alles
wat wij mogen ontvangen.
Wij bieden U onze gaven aan
als teken van onze bereidheid
om ons in te zetten voor anderen,
naar het voorbeeld van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Gebed 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.

God, onze Vader, wij danken U
want Gij hebt alles zo prachtig gemaakt:
de mensen en de dieren,
de lucht en de vogels,
de bloemen en de zee.
Omdat wij hier samen zijn,
en Gij bij ons, zingen wij U toe:
Dank U voor alle mensen,
die goed voor ons zijn,
en voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.

Wij zijn samen, Heer, dank U wel, (3x)
o Heer, dank U wel. (2x).
Gij wilt dat mensen samen leven
in vrede en vriendschap.
Gij wilt niet dat iemand pijn of verdriet heeft.
Jezus heeft ons dat laten zien.
Gij geeft ons daarom uw licht, Heer,
en komt bij ons.

Geef Uw licht, o Heer, kom bij ons (3x)
o Heer, kom bij ons (2x).
Nu we hier samen zijn, goede Vader,
denken wij met eerbied aan die laatste avond
toen Jezus, zoals wij nu, met zijn vrienden
aan tafel was.
Voor dit bijzonder gebeuren staat iedereen recht.

(…).

Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x)
o Heer, blijf bij ons (2x).
Wij vragen U,
help ons om van mensen te houden,
niet alleen van de mensen die óns liefhebben,
maar ook van de mensen
die niet meetellen in ónze wereld.

Neem ook al onze overledenen
op in uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij gedenken onze eigen familieleden,
medeparochianen, vrienden en kennissen,
in het bijzonder ook de overleden familie
van onze scoutsleden. En we noemen vandaag (…).
Gij geeft ook hen uw vrede.

Geef Uw vrede, Heer, geef het ons (3x)
o Heer, geef het ons (2x).
Goede Vader,
wij willen één worden met Jezus,
Wij willen eten van zijn Brood.Geef dat wij daardoor meer en meer
op Hem gaan gelijken,
doen wat Hij gedaan heeft:
ons leven breken en delen met elkaar.
Daarom bidden wij met zijn woorden:
Onze Vader
Om samen te bidden willen we rechtstaan.

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
Inleiding op de commuie
Communie

