KIEMKRACHTGESPREK: MARC VAN TENTE

Op woensdag 20 april om 20 u
vergaderzaal Ons Huis
"Vele vensters op het Mysterie"
We leven in een boeiende
maar verwarrende tijd.
Kerken lopen leeg, paus Franciscus is een vedette,
jongeren volgen yoga of zen…
Wat daarvan denken? De Spaans-indische
theoloog Raimon Pannikar kan ons hierbij helpen.
Juist de verschillende visies en levenswijzen
in en buiten de kerk dwingen ons om de vraag
te stellen: waar ging het Jezus eigenlijk om?
En in de evolutie van de kerk na hem:
wat is blijvend, wat en waarom is er zoveel
veranderd doorheen de geschiedenis?
En waar sta ik nu? Waarom is er reden om met
vertrouwen en dankbaarheid naar de toekomst te
kijken, zelfs in de chaotische wereld van vandaag?
In Pannikars denken worden Westerse en
Aziatische benaderingen samengebracht.
Hij nodigt ons uit om met durf en creativiteit 'nieuw'
te durven denken en leven.
Hierover gaat Marc Van Tente met
ons in gesprek. Marc Van Tente
is theoloog, docent en conferencier.
Hij schreef een boek over Pannikar.

LITURGIE-BERAAD
Op zaterdag 16 april 2016
van 14u – 17 u
in de Sint-Jozefkerk
Overeenkomstig de vernieuwde samenstelling en
werkwijze van onze parochieploeg, willen we
samenkomen met alle medewerkers voor de liturgie.
Na een welkom en korte kennismaking met alle
deelgroepen, krijgen we een algemeen vormend eerste
stuk over microtechniek,
Iedereen kan vervolgens twee werkwinkels kiezen.
Na de koffiepauze (wie wil er iets bakken of
meebrengen?) volgt een tweede vormingsgedeelte
over de sterkste tijd van het liturgisch jaar,
tussen Pasen en Pinksteren.
Nadien worden de afspraken en suggesties van de
werkwinkels uitgewisseld en de vernieuwde
beurtrollen met adresgegevens meegegeven.
Kom zeker als je tot één van volgende deelgroepen
behoort (of wil behoren): Terekense liturgiekern,
lectoren, zangleiders, aanzingkoor, organist,
voorgangers, gebedsleiders, bloemschikkers, koster,
ouders van misdienaars, assistenten bij uitvaarten,
zij die zorgen voor poetsen van kerk, koffiehoekje,
onderhoud kerklinnen, kindvriendelijk moment,
homilie en de parochieploeg .
Wil aub je naam doorgeven en ook
alle adresgegevens, je deelgroep(en), je wensen ,
eventueel of je voor iets lekkers zorgt
en aangeven of je wilt verontschuldigd worden.
Secretariaat@terekenparochie.be, Tereken 5a,
03 776 11 07 of aan Jan Van den Branden
03 777 37 48.

Zondag 03 april 2016
c-jaar

PASEN
Ik zeg je: sta op
2° Paaszondag

Zo zien wij
Hem
vandaag

3° Paaszondag
vormselviering voor
63 jongens en meisjes

4° Paaszondag
gedachtenisviering
overledenen maart

5° Paaszondag

6° Paaszondag
Hemelvaart
eerste communie voor
19 jongens en meisjes

7° Paaszondag

PINKSTEREN

Lied

Liefde is geven, uit zichzelf treden,
d'ander aanvaarden zoals hij is,
zichzelf vergeten, d'ander begrijpen;
dan zal het leven één liefde zijn.
Want waar wij samen, alles beleven;
lief en leed delen, zoals het brood:
daar is de Heer, ook in ons midden,
daar wordt geschapen een nieuwe dag.
Welkom

De gebeurtenissen bij het graf zijn achter de rug.
Jezus is verschenen aan enkele vrouwen.
Maar voor de leerlingen
is het nog steeds geen Pasen geweest.
Hun Paasfeest speelt zich af ná Pasen, vandaag,
wanneer de Verrezen Heer bij hen binnenkomt,
ondanks alle sloten op deuren en vensters.

Om in stilte te lezen
"God: de fotograaf van wereld en mensen..."
Als je naar een foto kijkt,
zie je nooit de fotograaf.
En toch moet hij er zijn.
Ook al weet je meestal niet
wie hij is en wat hij wil,
zijn foto's kunnen veel vertellen.
Als je naar de wereld kijkt,
zie je nooit de schepper.
Meestal denk je niet meteen
aan hem die het allemaal heeft gemaakt.
En toch moet hij er zijn.
Want zoveel goede mensen en dingen
zijn beeld van hem en kunnen veel vertellen
over wie hij is en wat hij wil.
Als je echt goed kijkt, zie je hem dan toch.

Gebed
God, onze Vader,
vandaag hebben we weer mogen ervaren
hoe belangrijk voor U 'geluk en vrede' is.
Wij willen deze Boodschap opnemen
in ons hart.
Wij zullen proberen
om bij iedere ontmoeting uw woorden
'vrede voor jullie' oprecht uit te spreken.
Zo zullen we meewerken aan vrede op aarde.
Amen.
Lied

We kunnen ons afvragen
in hoeverre Pasen reeds werkelijkheid is geworden
in ons persoonlijk leven.

Gebed in stilte
Bidden om nabijheid
Zoals Hij zieken genas
en mensen troost heeft gebracht
zo zien wij vandaag
mensen die wonden helen,
zieken verzorgen,
anderen nabij zijn, zonder eigenbelang.
Wij gedenken hen dankbaar
en vragen om ontferming.

Pasen is zingen, is voelen: 't is goed.
Pasen is zacht: na verdriet toch weer moed.
Pasen is leven, je ademt weer op.
Pasen is geven, is leven met God.
Mededelingen
Zending en zegen

Die avond, vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons (…).
Daarom bidden wij U: beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij
nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.
Dat wij evenmin hen 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 zijn..
Daarvoor willen wij ons inzetten
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.
Onze Vader
Bidden om vrede
'Ik zeg je: sta op met vrede wereldwijd'.
Breek onze gesloten deuren open, Heer.
Doe ons opstaan
zodat wij krachtig getuigenis
kunnen afleggen van uw verrijzenis.
Moedig ons aan zodat wij uitgroeien
tot een volk van vrede,
één van hart en één van ziel. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede elkaar ook 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.

Zoals Hij door velen niet werd begrepen
en door geweld onschuldig de dood
werd in gejaagd
zo zien we vandaag
mensen die door terreur worden verrast
mensen die worden miskend,
geslagen en zonder uitzicht wachten.
Wij gedenken hen
en smeken om ontferming.

Christus ontferm U …

Zoals Hij de dood
niet het laatste woord heeft gegeven
en de liefde laat overleven,
zo zien wij vandaag mensen
die omwille van de vrede
zich verenigen, de angst verjagen,
het leven vieren.
Wij gedenken hen dankbaar
en geloven in uw ontferming.

Heer ontferm U ...
Gloria

Gebed
God en Vader, uw Zoon
hebben we nooit gezien met eigen ogen,
nooit met eigen handen aangeraakt.
We werden nooit meegesleept
door woorden uit zijn eigen mond.
Daarom vragen wij vragen U:
creëer in ons midden de ruimte
zodat de vrede die Jezus ons toewenst,
ons mag verwarmen
en wij haar mogen delen met velen,
dat wij een volk worden
van vriendschap en vrede,
van gedeelde vrijheid en levensvreugde. Amen.
Inleiding op de lezingen

Vooraleer we het verhaal van Thomas beluisteren,
wordt ons een blik gegund op de ontwikkeling
van de eerste christengemeente.
Blijkbaar maakte het optreden van de apostelen
grote indruk op het volk in Jeruzalem.
Laten we samen luisteren naar de lezingen
uit de Schrift.

Eerste lezing

Handelingen 5, 12-16

Orgel
Evangelie

Voorbeden
Wij bidden tot U, God,
Johannes 20, 19-31

Acclamatie

voor wie U zoeken
voor wie U navolgen
voor wie zich niet waardig voelen
voor wie zich buitengesloten voelen
voor wie tegen de muren oplopen
voor wie muren afbreken
voor wie verdrukt worden om hun geloof
voor wie nieuwe wegen zoeken om te leven
voor wie leiding geven
voor wie in goedheid geloven
voor wie gelukkig zijn met het kleine
voor wie vriendschap belangrijk is.
God van mensen, wees nabij aan allen
die in vrede elkaar nabij willen zijn. Amen.
Offerande

Denk toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Homilie
Geloofsbelijdenis

Gebed over de gaven
Heer onze God,
brood en wijn hebben wij hier bijeen gebracht,
zoals Gij ook hebt gedaan
op het laatste avondmaal.
Doe ons beseffen dat Jezus aanwezig is
in een gemeenschap die breekt en deelt.
Zet ons op het spoor van die liefde,
zodat zo uw Koninkrijk kan groeien,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Groot dankgebed
In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam zijt
daar waar mensen elkaar vinden
waar mensen kleine stappen zetten
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.
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.

