25e zondag b-jaar
19 september 2021

Omarmen

In de maand september willen we God danken
om de schepping waarvan wij mogen genieten.
Lied

Gezegend die de aarde maakt
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen
Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en adem haalt,
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
Welkom
Gebed om nabijheid
Bij ons steekt het duiveltje wel eens de kop op
om ons net iets beter te voelen dan de ander.
Daarom zingen wij:
Heer, ontferm U ...
Jezus, Gij hebt een kind omarmt
dat niet uit is op macht of bezit, maar open staat
voor de anderen, zonder vooroordelen.
Dat kunnen we soms moeilijk opbrengen.
Daarom zingen wij:
Heer, ontferm U…

Heer, het enige waar wij nooit genoeg
van kunnen hebben, is van de liefde,
maar juist daaraan hebben we vaak gebrek.
Daarom zingen we:
Heer, ontferm U over ons.
God, leer ons liefhebben zoals uw Zoon,
zonder maat. Amen.
Stil gebed
Gloria
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.
Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.
Gebed
Gij, God, die harmonie en vrede zijt,
Gij die recht doet aan de rechtelozen
en kleinen en zwakken liefdevol omarmt,
ga met ons mee op weg.
Zorg dat wij de goede richting blijven uitgaan,
maak uw Geest werkzaam door ons,
in woord en daad.
Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon
en onze Levensgezel. Amen.
Inleiding op de lezingen
In de lezing van het boek Wijsheid klinken vandaag
de woorden van de 'ongelovige': hij wil diegene die
Gods woord probeert te beleven op de proef stellen
om te zien of God hem te hulp komt.
Jezus doet ons beseffen dat het er niet om gaat
om de eerste of de belangrijkste te willen zijn.

Eerste lezing

Wijsheid 2, 12. 17-20

Orgel
Een moment voor de kinderen
Evangelie Marcus 9, 30-37
Bij het maken van onze drie kruisjes zeggen we:
Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,
Jezus ik hou van Jou.

Homilie

Voorbeden

Zoals kinderen zich veilig voelen
aan de hand van vader,
zo mogen ook wij ons toevertrouwen aan God
die zorg draagt voor ieder van ons.
Bidden wij voor onze gezinnen:
dat zij gelukkige mensen zijn,
dat zij zich als gelovige mensen verbonden weten
en elkaar dragen.
Bidden wij voor allen die leiding geven
in Kerk en wereld:
dat zij verantwoordelijkheid beleven
als een dienst aan de gemeenschap.
Bidden wij om een ommekeer
in ons denken en doen:
dat wij het anders-zijn van anderen
niet zien als een bedreiging,
wel als een aanvulling en een verrijking.
Bidden wij voor allen in onze samenleving
die een dienend beroep uitoefenen:
dat hun werk gewaardeerd wordt.
Bidden wij voor de kinderen
die moeten opgroeien
in een sfeer van geweld en oorlog:
dat zij zoveel liefde ontmoeten dat ze
openbloeien tot mensen van vrede.
Bidden wij voor onszelf:
dat Gods zorgende nabijheid
ons geloof en ons vertrouwen verdiept.
Luister Heer, verhoor ons bidden …
Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.
Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet voor vrede en gerechtigheid.
Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God, Vader van alle mensen,
zoals vele graankorrels dit ene brood werden,
zoals vele druiven samen deze ene beker vullen,
zo brengt Gij ons bijeen in verscheidenheid.
Wij bidden dat wij anderen durven omarmen
zodat ieder zich welkom weet,
in de naam van Jezus. 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.

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar Gij zijt werkzaam aanwezig
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld.
Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet
voor vrede en gerechtigheid.
Daarom zingen wij U toe:

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen
was uw keuze en wordt nu de onze.
Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan(…)
Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie weten
wat groeikracht heeft.
Dat wij wegen blijven vinden
naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen geeft.
Dat wij niet vergeten
die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn (…).
Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren en voortstuwen
in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn om de tekens
van hoop te zien en dat wij zelf
zo een teken mogen worden.
Daarvoor willen wij ons inzetten,
samen, met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.
Onze Vader

bidden we met open handen

Gebed om vrede en vredewens
Vrede is geen 'ding', niet iets dat we hebben.
Vrede is een groeiproces, iets wat moet ontstaan.
Door handelen en spreken,
door bidden en zingen,
door stil zijn en luisteren,
kunnen wij groeien
naar een nieuw klimaat van vrede.
God, bij bidden dat wij mensen van vrede worden,
kinderen van U, die de vrede zelf is. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw Geest.

Communie

Om in stilte te mijmeren
Litanie voor kinderen

naar Levensecht

Voor hun lachende gezichten,
voor hun verborgen droefheid,
voor hun spontane gebaren,
voor hun ongekende kracht,
open onze ogen, Heer.
Voor hun open ogen,
voor hun vlugge voeten,
voor hun tekeningen,
danken wij U, Heer.
Als zij ons verwelkte veldbloemen geven,
als zij naar ons toekomen,
als zij ons de waarheid vragen,
open dan ons hart, Heer.
Maar als zij onhebbelijk zijn,
als zij trager of sneller zijn,
als zij lawaaierig zijn,
leer ons dan geduld, Heer.

Slotgebed
Gij, God, die harmonie en vrede zijt,
Gij die recht doet aan de rechtelozen
en kleinen en zwakken liefdevol omarmt,
Gij gaat met ons mee op weg.
Wij bidden dat dat wij de goede richting uitgaan,
dat uw Geest in ons te zien is,
door Jezus, uw Zoon en onze Levensgezel. Amen.
Lied

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Mededelingen
Een oproep tot vrede.
Zending en zegen

We zijn blij dat we weer mogen zingen
in de viering.
Daarom nodigen we al wie graag zingt, uit
om de liederen mee in te zingen vanaf 10u.
Je bent zeker welkom in de linker kruisbeuk,
maar als je graag meezingt vanop je vaste
plaats, zijn we er even blij mee.
10' voor de viering start, mogen we genieten
van orgelmuziek door onze organisten.

Zondag 3 oktober om 10u30
Startviering voor alle bewegingen
en werkgroepen van onze geloofsgemeenschap,
met een drink nadien!
We willen ons blijven verbinden
en daartoe kracht vinden.
Hopelijk kunnen we dat bij elkaar en bij God, in
ons biddend samenzijn.
We hopen dan ook dat je er bij bent!

Nu te bestellen aan € 11,50.
Vanaf 15 oktober aan € 15,50.
Bestellen kan bij Lieve:
lieve.vandriessen@telenet.be
0479 50 77 04

