Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar:
het wonder van twee handen,
die zoeken naar elkaar. Want......
Wij zoeken U o Heer en breken
't vriendenbrood, aan tafels van verlangen
en ver van ons de dood. Want......
Mededelingen
Zending en zegen
God geeft ons zijn zegen mee.
God als Vader die ons beschermt,
God als Zoon die met ons leeft,
God als Geest die ons inspireert.
Verbonden met God en met zovelen getuigen wij,
in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

17 november 2019
33e zondag door het jaar C

Verbonden
met
In deze maand met aandacht voor de derde
leeftijd, de senioren voelen wij ons verbonden
met 'grootouders'. Vanuit dankbaarheid brengen
we de themafoto in het kader van ons jaarthema
mee naar voor.

Lied

Parochieberaad: woensdag 20 november
om 20u in de Heilige Familiekerk
Het belooft een
boeiende en
belangrijke
vergadering te
worden. Want tijdens haar eerste werkjaar dacht
de parochieploeg na over de toekomst van de
weekendliturgie.
In welke kerken zullen we in de (nabije) toekomst
als gemeenschap in het weekend samenkomen om
te bidden? Zal dat steeds gebeuren mét
eucharistie, of zijn ook gebedsvieringen mogelijk?
Welke liturgische accenten willen we leggen?
Hoe zit het met de kwaliteit van onze vieringen?
Deze vragen leidden tot een concreet
toekomstvoorstel. Na de verwerking van de
feedback van de lokale pastorale werkgroepen,
gaat de parochieploeg hierover graag
met u in overleg.
Uiteraard rekenen we daarvoor op uw
aanwezigheid.
Hopelijk tot dan!
De parochieploeg van Sint-Niklaas:
Agnes Bogaerts, Christof Bouweraerts,
Guido Messagie, Jan Roelandt, Koen Bonne,
Lieve Van Driessen, Marie-Louise Sack,
Thomas Heynderickx, Raf Vermeulen,
Robbrecht De Latte.

Welkom
In verbondenheid zijn wij hier samen
met elkaar en met God als Schepper,
Jezus die tussen mensen leefde
en de Geest die mensen bezielt.

Stiltemoment
Gebed om nabijheid
We hebben elkaar:
veel meer nodig dan we laten blijken,
veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen dan we uitspreken.

Om in stilte te lezen

We kunnen elkaar
veel meer troosten dan we beseffen,
veel meer danken dan we vermoeden,
veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
Christus, ontferm U …
We kunnen elkaar
veel meer aanmoedigen in het goede,
veel meer bewonderen in het schone,
veel meer helpen in het moeilijke.

Heer, ontferm U …

Heer,
liefde is de grondslag van menselijk geluk.
Wie liefde schenkt
zal ook liefde kunnen ontvangen.
Gij schenkt ons een vonk van uw mateloze liefde
en toont ons uw barmhartigheid. Amen.
Gloria

een lied dat we willen aanleren

Manu Verhulst

God, geef mij de tijd
een stukje van de eeuwigheid,
om naar U op weg te gaan
in kleine stappen,
elke dag opnieuw een stukje weg
met velen samen, in een bonte groep
en soms, geheel alleen,
op een veel te lange baan.
God, geef mij de tijd
om telkens terug te keren
als ik onderweg verdwaal
en zonder spoor in duisternis en nevel
verloren loop.
Geef mij dan de tijd om,
met het eerste morgenlicht,
U weer op het spoor te zijn.
God, geef mij de tijd
om nog op deze wereld
uw kind te mogen zijn
en als een vrije vogel zwevend in de wind
en tussen witte wolken niets anders
dan uw beeld en uw gelijkenis te zijn.

Slotgebed
Wij danken U, God,
voor het licht dat Jezus’ Woord
in onze vaak duistere wereld brengt.
Blijf ons erdoor bemoedigen,
opdat wij in zijn licht kunnen toeleven naar U.
Wees onze vrede en voltooiing,
ook en vooral in de momenten
dat het duister is in ons leeft. Amen.
Lied

Wij zochten U o Heer en onze mond werd taal,
het wonder van vergeven
en danken duizendmaal. Want dicht bij ons ...

Onze Vader

Openingsgebed
Ouder worden o God, het is ook armer worden,
steeds minder leven ligt nog vóór je.
Armer. Maar ook rijker.
Rijker aan ervaringen,
ervaringen van vreugde,
ervaringen van verdriet,
ervaringen van vriendschap,
van liefde, van geloof,
ervaringen met U.
Armer. Maar ook rijker, zoveel rijker.
Rijker aan geleefd leven.
Leven dat niet ongezegend bleef.
God, hoe moet ik U danken?
Wéér een jaar. Prijzenswaard zijt Gij.
Inleiding op de lezingen
Ook in tijden van angst en verschrikking blijven,
voor wie gelooft, de vooruitzichten hoopvol,
zo blijkt uit de schriftverhalen van vandaag.

Eerste lezing

Maleachi 3, 19-20a

Orgel
Evangelie

Lucas 21, 5-19
Jezus, ik denk aan Jou,
Jezus, ik spreek over Jou,
Jezus, ik hou van Jou.

Gebed om vrede
We leven in een wereld
van menselijk pogen en falen,
van chaos en disharmonie.
'Laat je daardoor niet uit het veld slaan…'
zegt Jezus ons.
God-met-ons legt zijn vrede in ons hart,
aan ons om het te openen
en die vrede uit te stralen op onze levensweg.
God, dat wij elkaar bemoedigen in het goede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.
Inleiding op de communie
Communie

Homilie
Voorbeden
Dankend bidden wij voor alle 'senioren',
die met hun levenswijsheid ons richting geven.
Dankend bidden wij voor grootouders
en overgrootouders die telkens weer klaarstaan
voor hun kleinkinderen.
We bidden ook voor hen die geen grootouder
mochten of konden worden.
En voor de grootouders die erg gemist worden.

Heer aanhoor ons…

Voor mensen die het moeilijk hebben
omdat ze ouder worden,
voor wie onvoldaan zijn, moe of teleurgesteld.
Voor de mensen die ziek zijn of eenzaam leven;
mag er iemand zijn die met hen meegaat.

Heer aanhoor ons…

We bidden om verdraagzaamheid in ons eigen
land, zeker als we zien wat deze week gebeurd is
in Bilzen en welke reacties hierop kwamen.
Open ons allen voor een nieuwe toekomst
om uw evangelie waar te maken
in woord en daad, in doen en laten.

Heer aanhoor ons…

En we bidden voor onszelf
en voor al de intenties die wij,
van waar dan ook, naar hier meebrengen:
een ziek kind,
een moeilijke relatie,
een niet te noemen gemis,
een naderend levenseinde,
...

Heer aanhoor ons…

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven,
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
het eeuwig leven. Amen
Offerande
Gebed over de gaven
Goede God, met brood en wijn
gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij geeft ons hoop en uitzicht
over dood en wanhoop heen.
Schenk ons zijn Geest,
vervul ons met zijn levenskracht
zodat wij op Hem gelijken
en hoop en levenskracht uitdragen rondom ons.
Amen.
Gebed bij brood en wijn van leven
God, Gij die weet wat in mensen
omgaat aan hoop en twijfel, domheid,
drift, plezier, onzekerheid,
Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.

Gij toetst ons hart
en Gij zijt groter dan ons hart,
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht
en niemand of hij heeft een naam bij U
en niemand valt, of hij valt in uw handen
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.
Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.
En diep in de aarde klinkt uw stem niet
en ook uit de hoogte niet.
En niemand die de dood is ingegaan,
keerde ooit terug om ons van U te groeten.
Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een Jodenman.
In Hem is uw genade verschenen,
uw mildheid en uw trouw,
In Hem is voorgoed aan het licht gekomen
hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos,
dienaar van mensen.
Hij was, zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht,
een herder die niet ten eigen bate
heeft geleefd en niet vergeefs,
onvruchtbaar is gestorven.
Die in de laatste nacht (…)
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom
dit brood en breken het voor elkaar
en drinken uit de beker
om goed te weten wat ons te wachten staat,
als wij leven, Hem achterna.
Als Gij Hem hebt gered van de dood, God,
als Hij dood en begraven toch lééft bij U:
redt dan ook ons en houdt ons in leven,
haal ook ons door de dood heen, nu
en maak ons nieuw, want waarom Hij wel
en waarom wij niet?
Wij zijn toch ook mensen.
Daarom willen wij bidden voor (…)
Dat ook zij leven bij U.

