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ROEPENDE
STILTE

40 dagentijd 2019
FEEST SINT-JOZEF Dinsdag 19 maart
19u30: onze patroonheilige danken en eren
in de Sint-Jozefkapel van de Smisstraat
(niet ver van de Colruyt).
Aansluitend is er een drink ter zijner ere.
ZANGMOMENT
Voor de vieringen van de Goede Week én Pasen.
Welkom op maandag 01 april om 19u30 in de
kerk om de liederen in te oefenen!

Muziek

door Sieben op marimba
Ondertussen dragen we de kruisjes van hen die in
februari overleden zijn in ons midden.
We dragen hen mee in ons gebed (…).

Welkom
Onrust in de supermarkt en bij de groentewinkel
in de straat… het fruit is boos
De mango's, papaja's, bananen, ananassen,
maar vooral de avocado's hebben er genoeg van.
Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in Guatemala
zien ze de boeren honger lijden.
Want die moeten er werken voor een hongerloon.
Ze verdienen zo weinig dat ze zelf geen groenen en fruit
kunnen kopen.
Maar wie zegt iets over kopen?
Ze kunnen toch zelf hun voedsel telen?
Een betere wereld, wie wil dat niet?
Laten we kijken wat onze eigen inzet is.
Soms hebben we stilte nodig
om nieuw zicht te krijgen op ons leven.
Maken we eerst even stil om tot onszelf te komen.

Stiltemoment bij een stukje marimbamuziek
Moment van inkeer
Voor kleine mensen zijt Gij bereikbaar, God.
Gij geeft hoop aan al wie rechteloos is.
Gij komt bij ons,
zoals de dauw
's morgens
de droge aarde vochtig maakt.
Dan kan trouw en
oprechtheid bloeien,
dan zal er vrede zijn,
in overvloed.

VIEREN OP ZONDAG
Zondag 24 maart: 3e z. van 40-dagentijd.
Zondag 31 maart: 4e z. van 40-dagentijd:
gezinsviering in samenwerking met het schoolkoor.
Zondag 07 april maart: 5e z. van 40-dagentijd.
SOLIDARITEITSMAALTIJD
Aansluitend op deze viering.
Welkom in Ons Huis als u ingeschreven bent.
De opbrengst van uw vrije bijdrage gaat naar
Broederlijk Delen.
PASSIECONCERT Zaterdag 23 maart 2019
20u00: Johannespassie van J.S. Bach door Terpander.
kamerkoorterpander@gmail.com of 0475 325491.
GOEDE WEEK:
Palmzondag 14 april om 10u30.
Verzoeningsviering: dinsdag 16 april om 19u30.
Witte Donderdag: donderdag 18 april om 19u30.
Goede Vrijdag: vrijdag 19 april:
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle
(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg).
- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk.
- om 19u30: met het koor Fiori Musicali.
NACHTWAKE
Aansluitend op de avondviering van Goede Vrijdag
(rond 20u45) is er Christelijke meditatie olv Jos Pype.
We bieden dit 3x 20' aan, ieder kan blijven zolang
hij / zij wil. Tot 23u00 blijft de kerk open met muziek
uit de Matteüspassie van J.S. Bach. Meditatief luisteren,
ook naar onszelf en in ons binnenste laten klinken.
De toegang is gratis.

PASEN
Paaszaterdag 20 april om 20u00:
Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia.
Paaszondag 21 april om 10u30:
Gezinsviering met klarinetensemble.
Daarna rapen we paaseieren in de tuin van de pastorij.
PAASMAANDAG: ontmoetingsdag: 22 april 2019
Noteer alvast deze niet te missen dag!
Ontmoeten? Wie? Wat? Waar? Wanneer?
We kunnen alvast verklappen dat we om 10u starten
in Ons Huis (Schoolstraat). Een "hoop ontmoeting"
zal er zijn, hopelijk met u erbij!!!

Om in stilte te lezen

Lied

Iemand had twee zonen.
Toen de man stierf kregen beiden
de helft van zijn land.
Nu was de ene rijk, maar hij had
geen kinderen. De ander had
zeven zonen en was arm.
Die nacht kon de rijke zoon
niet slapen. Mijn vader heeft zich
vergist, dacht hij, ik ben rijk,
maar mijn broer is arm en heeft
geen land voor zoveel zonen.
Hij stond op en ging op weg
om nog voor dageraad
de grenspalen te verzetten.
Ook de arme zoon lag wakker
die nacht. Mijn vader heeft zich
vergist, dacht hij,
ik heb zeven zonen,
maar mijn broer is eenzaam.
Hij stond op en ging op weg
om nog voor dageraad
de grenspalen te verzetten.
Toen de dag aanbrak,
ontmoetten zij elkaar.

Voorbeden
Wij danken U, God,
voor mensen die ons zijn voorgegaan:

zij die op een inspirerende manier
blijven vertrouwen in het goede.
Wij bidden U
voor mensen die gestorven zijn.
En voor hen die leven met gemis en verdriet,
maar tevens dankbaar
de mooie herinneringen koesteren.

Ga met ons door de dagen ...

Wij danken U, God,
voor mensen die blijven roepen,
ondanks tegenwind.
Dat wij de moed hebben
om hun stem te versterken.
Maar zelf ook momenten van stilte aandurven.

Ga met ons door de dagen ...
Mededelingen
Zending en zegen

Mayagebed bij de dageraad
God, bij het begin van deze viering
bidden wij zoals de Maya's:
Zie ons, hoor ons.
Laat ons niet alleen, vergeet ons niet.
God, die in de hemel en op aarde is,
Hart van de hemel, Hart van de aarde.
Laat het licht worden,
laat de dageraad aanbreken.
Geef ons kinderen,
geef ons goede en vlakke wegen.
Dat volken vrede kennen,
veel vrede en geluk.
Geef ons een goed en nuttig leven. Amen.
Inleiding op het Evangelie Lucas 9, 28b-36
Jezus bouwt een stiltemoment in op de berg Tabor.
Hij vindt er de moed op opnieuw te kiezen voor de weg
van gerechtigheid en liefde. Hij komt dicht bij God.
Voor we luisteren naar het evangelie van Lucas willen
we bewust de drie kruisjes maken zoals we gewoonlijk
doen. "Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,
Jezus ik hou van Jou."

Homilie
Muziek

Zo zijn wij hier samen om,
gedragen door U en elkaar,
uit te zien naar een nieuwe wereld
van liefde en goedheid.

Kruisoplegging van ouders aan vormelingen
Zegengebed en zegening met wijwater
33 kinderen worden bij hun naam naar voor
geroepen. Zij maken een boog rond het altaar,
staande op de eerste trap. Als de ouders de
naam van hun kind horen, komt één van hen bij
de vormeling staan (+misblaadje!), zij krijgen
van de catechisten het kruisje. Als de eerste
groep voltallig is, nodigen we de ouders uit om
onderstaand gebed te bidden.

Gebed door de ouders samen
God, wij hebben onze kinderen laten dopen.
Ook nu vragen wij:
laat hen ervaren dat Gij hen blijft omringen
met uw liefde, ook in moeilijke dagen,
ook wanneer de wereld hard en koud is.
Het kruisje dat wij toen gaven,
willen wij ook nu geven.
Het is een teken dat wij onze kinderen
willen voorgaan in alles wat goed en waar is.
Zodat Gij, God, zichtbaar wordt. Amen.
De ouders hangen het kruisje om en geven hun
kind een kruisje op het voorhoofd:

'God zegent je en bewaart je'.
Vervolgens gaat ieder zitten
en wordt de tweede groep uitgenodigd.

Offerande
Uw offergaven van vandaag zijn bestemd
voor het project van Broederlijk Delen.
Zo immers kunnen de mensen van Guatemala.
vruchten kweken op eigen grond.
Ondertussen speelt Sieben op marimba.

Gebed over de gaven
God, Gij wilt alle mensen
grond en toekomst geven.
Zoveel mensen, hier bij ons en in Guatemala
wordt dit recht nog ontzegd.
Brood en wijn willen teken zijn
van ons vertrouwen in die nieuwe wereld
die Gij voor ogen hebt. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
God, drie leerlingen mochten met U
samen zijn bovenop een berg.
Het was een moment
van stilte en rust, van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
Hun verlangen naar een wereld
van vrede en geluk werd aangewakkerd.

Boven op de berg toonde Jezus
hoe de wereld nieuw kan worden.
Een nieuw verbond gaf Hij ons.
Daarom bracht Hij zijn leerlingen
die laatste avond samen aan tafel (…).
God, Gij helpt ons
om te geloven tegen alle twijfel in.
Gij helpt ons te hopen en te vertrouwen.
Uw liefde is zoveel sterker
dan het kwaad en de dood.
Vanuit dit vertrouwen gedenken wij hen
die gestorven zijn en noemen (…).
Gij geeft hen een plaats dicht bij U.
Dat wij dromen boven fouten en pijn uit,
dat wij meewerken en bouwen
aan een veilige toekomst voor iedereen.
Dat is uw droom, God,
en wij vertrouwen dat Gij dicht bij ons zijt.
Daarvoor bidden wij met de woorden van Jezus.
Onze Vader van Guatemala

zie tekst scherm

Gebed om vrede
Jezus, als wij liefdevol luisteren naar elkaar
en met elkaar in gesprek gaan,
zoals Gij deed, bouwen wij mee
aan Gods rijk van vrede. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we dan die vrede door aan elkaar.

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
Ondertussen muziek op marimba

