Zangavond met Jos Bielen
Een zangavond voor dirigenten,
koorleden en allen die graag zingen.
Norbertijn Jos Bielen van de abdij
van Averbode neemt ons mee
in het liturgisch bidden.
Zingen is 2x bidden!
Klemtoon van de avond ligt op de
nieuwe (gezongen) versie van het
Onze Vader, waarmee we in de Advent
van start gaan.
Welkom op woensdag 9 november
om 19u30 in de Heilige Familiekerk.
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Lied
Woensdag 23 november om 20u00
"Butagas, blauwe vuilniszakken
en 'Du' van Peter Maffay"
met Lieve De Cleen.
Lieve De Cleen is sinds 1984
vrijwilliger in de 'Beweging van Mensen
met Laag Inkomen en Kinderen'.
Vanuit die ervaring vertelt zij ons over de
geschiedenis van een gezin op de pechstrook van
het leven. Het wordt het getuigenis van een gezin
in extreme armoede en hardnekkig verzet ertegen
als een dagelijkse strijd om waardig 'mens' te
mogen zijn en als gezin te kunnen leven.
Zoals in haar boek 'Butagas,…..' volgt zij de weg
die ze met het gezin heeft afgelegd. Ze geeft ook
weer hoe daar doorheen haar leerproces
zich verder heeft voltrokken.
Het getuigenis wil een oproep zijn!
Een avond die we dus aanraden, zeker in aanloop
van de Adventstijd waar we samen met
Welzijnszorg Nationaal
aandacht hebben voor mensen
in armoede bij ons.
U bent van harte welkom
in het vergaderzaaltje
van Ons Huis, Schoolstraat 270.
De avond start om 20u00.
We vragen een bijdrage van 5 euro,
drankje inbegrepen.

Liefde
Genade
Troost
Hoop

Welkom

Na elke nacht daagt er een morgen,
na herfst en winter bloeit de lente,
een voorjaar vol nieuw leven.
En wat vernemen wij vandaag?
Dat mensen die sterven met geloof in hun hart,
voortleven bij Hem op wie zij vertrouwden
bij een God van levenden.

Bidden om nabijheid
Liefde, genade, troost, hoop.
Herfst … de natuur sterft.
En wij? En onze samenleving?
Er staat geschreven:
"Wij mogen vertrouwen op Gods belofte
dat Hij ons zal laten verrijzen"
Wij bidden U, God,
dat dit seizoen ons helpt om ons
met die gedachte verzoend te raken.

Heer, ontferm U …

Er staat geschreven :
"God heeft ons zijn liefde betoond
en ons in zijn genade eeuwige troost
en blijde hoop geschonken".
Liefde, genade, troost, hoop,
laat dat voldoende zijn
om in de herfst van het leven
staande te blijven.

Heer, ontferm U …

Er staat geschreven :
"De Heer is geen God van doden,
maar van levenden,
want voor Hem zijn allen levend"
Maak ons open voor uw liefde,
zodat wij in de herfst van ons leven
levend kunnen worden als waartoe we
met deze woorden geroepen zijn. Amen.

Om in stilte te lezen

"We kunnen altijd 'met z’n tweeën' werken",
zegt Chiara Lubich.
"Zelfs als ik niets kan doen aan een ingewikkelde
situatie, dan nog kan ik doen wat God
op dat moment van me wil:
goed studeren,
goed schoonmaken,
goed bidden,
goed voor mijn kinderen zorgen…
En God zal die ingewikkelde knoop
ontwarren, troosten wie lijdt, een oplossing bieden
voor die onverwachte gebeurtenis.
Dat is werken met z’n tweeën.
Dat vraagt van ons een groot geloof in de liefde
en het geeft God de mogelijkheid
vertrouwen te stellen in ons.
Dit wederzijds vertrouwen kan wonderen verrichten.
Waar wij niet konden komen zal blijken
dat een Ander is gekomen,
die het oneindig veel beter doet dan wijzelf."

Slotgebed
God van leven en licht,
wij danken U voor de woorden
van hoop en leven ons hier gegeven.
Wij danken U voor alle mensen
die met ons hun leven delen.
We hopen en bidden dat we opgenomen worden
in uw toekomst, en voor altijd uw leven
mogen delen. Amen
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Heer, ontferm U …

Eer aan God
Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U
een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Mededelingen
Zending en zegen

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan (…).
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Gebed
God, oorsprong en voltooier van leven,
vervul ons van het vertrouwen
dat wie leeft in verbondenheid met U,
door dood en duisternis heen
bij U geborgenheid zal vinden.
Maak ons vertrouwd met Jezus' woord
dat Gij ons met vrede tegemoet komt.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

In de eerste lezing blijven de Makkabeese martelaren,
met de dood voor ogen, rotsvast vertrouwen
op de God van het leven.
De Sadduceeën uit de evangelielezing geloofden niet in
leven na de dood. Maar Jezus herinnert hen eraan
dat de Heer geen God van doden is maar van levenden.

Onze Vader
Gebed om vrede en vredewens
Standhouden, trouw zijn aan God,
kiezen voor het goede, ondanks onbegrip:
Jezus deed dit zijn leven lang
en bracht zo vrede en heil.
Bidden we daarom:
God,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons bevrijdt,
doe ons ervaren dat Gij ons losmaakt
uit wat ons gevangen houdt.
Gij hebt gezegd dat Gij vrede wilt
voor alle mensen.
Doe ons uw vrede ervaren
in onszelf en onderling.

Die Vredesboodschap van Jezus zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van vrede.

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.

Inleiding op de lezingen

Eerste lezing

2 Makkabeeën 71, 1-2; 9-14

Orgel
Evangelie

Lucas 20, 27-38

Homilie
Voorbeden
Wil ons gebed aanhoren, Heer,
wij roepen U aan,
want Gij zult ons verhoren.
Wend dus uw oor naar ons
en hoor onze stem
(psalm 17)
Wij bidden
voor hen die lijden aan deze wereld,
dat zij hun ogen niet sluiten
en zich niet neerleggen bij de gang van zaken.
En wij danken U voor hen
die - in weer en wind - blijven opkomen
voor gerechtigheid en leven

Communie

= van uw barmhartigheid en uw trouw
zal ik in eeuwigheid zingen

Wij bidden voor hen die niet meer kunnen vechten,
monddood gemaakt.
En wij danken U voor hen
die worstelen om vrijheid
en waardigheid en hoop geven.
Misericordias Domini …

Bidden bij brood en wijn van leven
Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Wij bidden voor hen die zwichten
voor cynisme en bedrog,
dat zij weer leven geven.
En wij danken U voor hen
die blijven spreken met wijsheid en moed.
Misericordias Domini …

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Wij bidden voor onszelf ...
voor wat ons bezighoudt ...
voor mensen die ziek-zijn ...
voor hen die zorgen hebben …
voor hen die gevangen zitten ...
voor mensen die we meedragen …
voor hen voor wie niet gebeden wordt …
en we bidden uit dankbaarheid …

Stiltemoment

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.
Ik geloof in de Geest die onze kracht is
om mensen in beweging te brengen
naar elkaar toe, over tijd en grenzen heen.
Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven
om aan Gods schepping te werken.
Ik geloof in God
die ons overvloed van het leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
Wij danken U, Heer,
voor dit samenzijn rond brood en wijn.
Wil deze gaven aanvaarden
als een eerlijk teken van onze goede wil.
Maak dat wij U door deze tekenen
mogen ervaren als de Levende in ons midden.
Breng licht in onze duisternis
en open onze ogen voor het ware leven.
Wij vragen het U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.
Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God en zingen U toe met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.
Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.
De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel
en nam Hij brood als teken van zijn leven (…).
Verkondigen wij de kern van ons geloof:

