30e zondag b-jaar
28 oktober 2018

ZIEN
met
nieuwe
ogen
In deze gebedsviering rond Gods Woord en Brood
brengen we het evangelieboek en de ciborie
in ons midden. Ondertussen is er orgelmuziek.

Lied en welkom

Overweging bij het lied
Dat wij licht mogen zien, in dit samenzijn.
Dat wij warmte mogen voelen,
zoals een mantel die om ons heen wordt geslagen.
Dat wij geloven: Hij ziet ons.
Dat wij durven vertrouwen:
Hij behoedt ons en draagt ons op handen.
Terwijl de organist de tweede strofe speelt,
bidden wij in stilte:

Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

We zingen samen:

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden;
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft,
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Zegenlied

Verwelkoming
God spreekt tot ons een woord van bevrijding!
Mag het ons gaan als de blinde Bartimeüs:
hij werd opzij geschoven, maar laat zich
door niemand het zwijgen opleggen.
En omdat Jezus hem ziet staan, komt Bartimeüs
in beweging en ziet hij meer en meer (in).
Die ervaring kenden ook de mensen die
in ballingschap leefden, zegt ons de eerste lezing.
Zij ervaarden dat God hen heeft bevrijd.
In dit vertrouwen mogen wij hier samenzijn,
in zijn naam …
Bidden om nabijheid

naar psalm 126

Zending

Als wij weer thuis zijn, dank zij U, God,
uit de ballingschap van ons bestaan,
wat zal dat voor ons een droom zijn!
Wij zullen zingen, lachen en gelukkig zijn.
En men zal zeggen: ja, hun God is groot!
Omdat Gij voor ons wonderen verricht.

Als God ons thuisbrengt …

Wie zaait in droefheid, zal in vreugde oogsten.
Hij die uit zaaien gaat, kent pijn en tranen.
Maar met rijke schoven, keert hij zingend terug.

Als God ons thuisbrengt …

Een moment om in stilte te bidden
Bidden we in stilte dat we open komen
voor Gods woord en wij het
ter harte kunnen nemen.

Vormingsavonden liturgie
Voor alle medewerkers van de liturgie:
lectoren, zangleiders, gebedsleiders, organisten,
zangers, kosters, zij die het kerkgebouw aankleden
en versieren, assistenten bij uitvaarten, predikanten,
zij die kindvriendelijk moment verzorgen,
zij die vieringen opmaken, ….
maar zeker ook voor alle geïnteresseerden!!
Woensdag 14 november: wat is liturgie?
Woensdag 21 november: de woorddienst
Woensdag 28 november: de eucharistie
Deze avonden starten telkens om 19u30
en gaan door in de Heilige Familiekerk, Hertenstraat
Inschrijven (bij voorkeur voor de 3 avonden)
kan tot 1 november via:
www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/evenement/
vorming-over-de-liturgie
of
via het secretariaat van Tereken:
secretariaat@sintjozeftereken.be
03 776 11 07

Communie
Om in stilte te lezen

Een wijze soefimeester zei:
'Woorden kunnen genezen.'
Op een dag kwam er een man bij hem die vroeg:
'Geloof je echt dat woorden de kracht hebben
om te genezen?'
De wijze man antwoordde, zeer tegen
zijn gewoonte in, met een botte wedervraag:
'Wie bent u om zo’n domme vraag te stellen?'
De man was beledigd en zei:
'Hoe kan een soefi zo grof zijn?
De meester zei:
'Als grove woorden u zo’n pijn kunnen doen,
waarom twijfelt u er dan aan dat er ook
woorden zijn die kunnen genezen?'

Gebed
Goede God, Gij ziet ons,
wij mensen, op zoek naar geluk en vrede,
hunkerend naar licht en uitzicht.
Open onze ogen, open ons hart,
zet ons in beweging, samen met anderen,
samen met de vergeten mensen
langs de weg van ons leven. Amen.
Inleiding op de lezingen
Gods woord zet mensen in beweging:
in de eerste lezing maken de ballingen zich los
uit een moeilijke situatie van uitzichtloosheid.
Na de ontmoeting met Jezus ziet de blinde Bartimeüs
een nieuwe toekomst opengaan
en sluit zich bij Hem aan op zijn weg.

Eerste lezing
Orgel
Evangelie

Wist jij al
dat jij
fantastisch
bent?
Slotgebed
God, met nieuwe ogen
kunnen wij weer het goede zien.
Zo toont Gij dat Gij er zijt voor ons.
Open ook onze ogen
wanneer verdriet, angst of onmacht ons verblindt.
Zodat wij, net zoals de genezen Bartimeüs,
de weg opgaan.
Onderweg zegent en bewaart Gij ons.
Dank daarvoor. Amen.
Mededelingen

Allerheiligen: viering om 10u30
met het Sint-Ceciliakoor
Allerzielen: viering om 19u30
Telkens in de Sint-Jozefkerk.
Ter gedachtenis van onze overledenen

Jeremia 31, 7-9

Marcus 10, 46-52

Homilie
Voorbeden

Bidden we vandaag bijzonder
voor mensen met een visuele beperking.
Geef hen mensen, God,
die hun 'ogen' willen zijn.
Bidden we voor ons hier samen.
Geef ons ogen, God,
die de noden zien van anderen.
Maar geef ons ook ogen die kunnen zien
waar Gij redding en bevrijding brengt.
Bidden we voor mensen aan de kant
wiens leed niet wordt gezien,
wiens armoede niet wordt opgemerkt.

Omdat Gij het zijt …

Bidden we op het einde van deze oktobermaand
voor hen die Maria om hulp vragen,
en tegelijkertijd Haar willen danken.

Bidden wij voor de kindjes die de voorbije maand
hier werden gedoopt:
Billie Bouchier
Fynn Goris
Levi en Matheo Raman
Marthe David

Laten wij voedsel zijn voor elkaar,
in navolging van Hem, tot lof van God
en tot zegen van de mensen.
Want:

Bidden we voor de intenties van deze viering:
...

Omdat Gij het zijt ..

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
die voor ons Moeder en Vader is,
die altijd luistert en ons in liefde nabij is.
Ik geloof in Jezus,
die met ons mens geworden is.
die oog en hart had voor gekwetste mensen
en niemand in de kou liet staan.
Ik geloof in de Geest
die ons bezielt,
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,
die alles nieuw maakt.
Ik geloof in mensen om me heen.
ook zij zoeken naar geluk
en worden door U bemind.
Ik geloof in mezelf,
want Gij beschermt mij, Gij ziet naar mij om,
Gij bemoedigt mij.
Ik geloof dat ons leven
niet eindigt in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schenkt.
Amen.
Offerande
Terwijl u deelt van wat u hebt, brengen we de
geconsacreerde hosties op de tafel waar leven wordt
gedeeld, zoals Jezus ons voordeed.

Bidden bij brood van leven
Gezegend brood, gezegende mensen,
het gebroken brood door mensenhanden gedeeld
en er is genoeg voor iedereen.
God voedt ons zo dat er over blijft,
Hij geeft niet op, gaat door,
omdat Hij zoveel van ons houdt.
Wij zijn gezegende mensen,
gezegend, om in navolging van Jezus,
mensen weer zicht en uitzicht te geven.

Als de troost die we geven ons hart verbindt
en de hoop met het delen van pijn begint,
dan heeft God ...
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 en vredewens
Met open ogen in het leven staan,
geeft zicht op wat rondom ons gebeurt,
en een goed inzicht op het 'van waaruit'
zich alles voordoet.
Vrede met onszelf opent de weg
naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet toedekt,
maar oproept om op-weg-te-gaan
naar een wereld van doorzicht,
van eerlijkheid, van recht-geven aan de ander,
van elk zijn plaats in ons midden.
God, Gij schenkt ons die vrede!
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

