"Proeven van Marcus: een vertelling aan tafel"

Sint - Jozef
Patroonheilige
van onze parochie
19 maart 2017

Een originele en smakelijke manier om kennis te maken
met het evangelie van Marcus. Er wordt een 4gangenmenu samengesteld. Tussen de gangen door komen
verschillende personages uit het Marcusverhaal tot leven.
Een avontuur voor iedereen met culinaire en literaire
interesse. Deze avond gaat door in Ons Huis
en start om 19u30. Kostprijs: € 12, - per persoon.
Inschrijven kan vóór dinsdag 28 maart 2017 via de lijst
in de kerk, het secretariaat (03 776 11 07) of via:
www.sintjozeftereken.be/vasten.php.
Liefst vooraf te betalen op het secretariaat of via
BE70 2930 1340 2425 van Godsdienstige Werken van
Tereken, Tereken 5A, Sint-Niklaas.
Voor dit gebeuren vragen we ook hulp om het eten
mee klaar te maken (2 personen), de zaal
te schikken, het eten op te dienen (3 personen)
en nadien ook op te ruimen.
Graag doorgeven aan Lieve als je kan helpen.

VIERINGEN GOEDE WEEK
Palmzondag: 9 april om 10u30
Verzoeningsviering: dinsdag 11 april om 19u30
Witte Donderdag: donderdag 13 april om 19u30:

samen aan tafel, ieder brengt een eenvoudige boterham
mee om samen het Laatste Avondmaal te gedenken.
Goede Vrijdag: vrijdag 14 april:
- 15u00: We sluiten aan bij de kruisweg "800j kerk
Sint-Niklaaas" op Castrohof, bij slecht weer in de
Nicolaaskerk. Voor deze unieke gelegenheid dus geen
kruisweg in Sint-Jozef of in de kapel van Onze Lieve Vrouw
van Halle op Tereken.
- 19u30: viering met koor Fiori Musicali.
- 22u00: film, passend bij Goede Vrijdag
- daarna: wake om in stilte naar Pasen toe te leven.
De kerk blijft de hele nacht open voor stilte en gebed.
- 07u00. Afsluitend gezamenlijk gebed en ontbijt.

PAASVIERINGEN
Paaszaterdag 15 april om 20u00:

Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia.
Paaszondag 16 april om 10u30: kindvriendelijke viering.
Daarna rapen we paaseieren.
Van harte welkom om mee te vieren!

VERJAARDAGSKALENDER tgv 800 jaar kerk
in Sint-Niklaas: te koop aan € 10,-.
Te vinden achteraan in de kerk op de tafel!

De kruisjes van de mensen die vorige maand
overleden zijn, worden op het altaar gezet.
We steken voor ieder van hen een kaarsje aan
als teken van blijvende verbondenheid.
Lied

De zon komt op, maakt de morgen wakker.
Mijn dag begint met een lied van dank.
Ja, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen:
laat mij nog zingen als de avond valt.
Ik wil zingen voor Jou
omdat ‘k van Je hou.
Méér dan je denken zou.
Want Jij bent er voor mij,
maakt me blij:
Jij en ik samen WIJ.
Wanneer ik loop of wanneer ik wandel,
wanneer ik rust of wanneer ik werk,
de hele dag maar door
blijft dit liedje in mij klinken.
Tienduizend keren zing ik dankjewel.
Welkom
We onderbreken even de veertigdaagse vasten
omdat het feest is vandaag: de feestdag van
Sint-Jozef, de patroonheilige van onze parochie.
Wij gedenken de mensen die vorige maand zijn
overleden.
Wij verwelkomen ook de kinderen die op 25 mei
hun eerste communie zullen doen en laten hen
kennis maken met de eucharistie in onze
geloofsgemeenschap en met onze Sint-Jozefkerk.
Bidden om Gods nabijheid
Sint-Jozef,
we zetten jou in het licht vandaag,
jouw beeld staat in ons midden,
je wordt omringd met bloemen.
Jij wordt vader van mensen genoemd,
omwille van Jezus, die bijzondere mens.
Hij was zoon van God

maar tegelijkertijd ben jij zijn vader,
heb jij voor hem gezorgd
en ben jij Maria trouw gebleven.
Sint-Jozef
we begrijpen soms niet wat er gebeurt
en het leven is vaak een mysterie,
maar we weten: LIEFDE is te doen,
zoals ook jij hebt gedaan.
Daarom omringen we jou met licht en warmte
en bidden wij om uw beschermende nabijheid.
Lied

Geef je lichtje nu maar door.
Ja, we gaan er samen voor.
Maken iedereen blij, springen overal bij.
Leg je hand heel vrij in die van Mij.
Geef je lichtje nu maar door.
Ja, we gaan er samen voor.
Gebed
Barmhartige God,
Gij zijt voor ons als een goede Vader
voor alle mensen zorgzaam en trouw.
In mensen als de heilige Jozef
herkennen wij Uw goedheid.
Sterk ons vertrouwen
dat wij zijn voorbeeld kunnen volgen.
Open ons hart voor Uw Woord van Liefde.
dat vragen wij U uit kracht van Jezus,
Uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Lezing
Sint-Jozef is een merkwaardig goed mens geweest! Geïnspireerd door de heilige Geest heeft
de evangelist Matteüs hem genoemd: “de rechtvaardige”. Hij was een deugdzame man, in alles
rechtschapen en zonder kronkelpaden in zijn handelen of karakter, een mens waarin geen bedrog
of valsheid en ook geen eerzucht of liefdeloosheid
werd gevonden.
Hij was van Davids stam en dus ook van koninklijken bloede. Evenals zijn vrouw Maria heeft hij
zich onverdeeld aan God gegeven.
De heilige Jozef is in eerste instantie de voedstervader van Jezus geweest. God heeft zijn Zoon
toevertrouwd aan Jozef, die eenvoudige timmerman van Nazareth.
Daarom werd Jozef ook uitzonderlijk door God
begenadigd. Immers, als God een mens roept
voor een taak, dan geeft Hij hem ook alle talenten die hij voor die taak nodig zal hebben. Naast
Maria heeft Jozef de grootste taak vervuld die
ooit een mens heeft vervuld, namelijk de Zoon
van God opvoeden voor het leven.
Tijd voor de kinderen

Als dit het is, dan is het goed,
’t is op z’n minst vandaag genoeg.
En ik weet ook niet hoe het leven moet.
Maar als dit het is, dan is het goed.
Kijk mij m’n zegeningen tellen
op een klapstoel in de tuin.
En misschien ligt morgen heel mijn leven
wel grandioos in puin.
Of misschien ook niet – God weet het –
en dat is me wel genoeg.
Misschien ook niet - God weet het – en dan komt,
dan komt het ooit weer goed.
Dan komt het ooit weer goed,
van zelve goed, echt waar.
Dan komt het ooit weer goed,
hier of aan de overkant weer goed.
Als dit het is, dan is het goed.
Als dit het is, dan is het goed.
Slotgebed
Wij danken U, God, voor de heilige Jozef.
Geef dat zijn voorbeeld
ons mag blijven aanspreken
en dat wij in alle eenvoud dienstbaar kunnen zijn
en hoeders mogen zijn van alle leven.
Zegen ons op de voorspraak van de heilige Jozef
met uw levenskracht en met uw liefde.
Amen.
Mededelingen
Zending en zegen
Slotlied

Jij bent een licht voor mij.
Ik ben een licht voor jou.
Hij is een licht voor mij. Ik ben een licht voor hem.
Zij is een licht voor mij. Ik ben een licht voor haar.
Wij zijn allemaal licht voor elkaar.
This little light of mine, I'm gonna let it shine.
This little light of mine, I'm gonna let it shine.
This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine
Light that shines is the light of love,
Hides the darkness from above,
Shines on me and it shines on you,
Shows you what the power of love can do.
Shine my light both bright and clear,
Shine my light both far and near,
In every dark corner that I find,
Let my little light shine.
Dank aan Mozaïek !

Inleiding op de communie

Lied

Communie

Evangelie
Matteüs 1, 16.18-21.24a

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.

Om in stilte te lezen
Uit de oude doos:
Nederig stille timmerman
zo klein in 's werelds ogen
Jozef, wie mocht ooit als Gij
op heilige schatten bogen?
In uw kleine woning
bezat Gij 's Hemels Koning,
was uw gezellin,
d' Engelenkoningin!
Wil o Jozef aan uw Bruid
en aan Haar Zone vragen
dat wij in ootmoedigheid
aan Hem en Haar behagen!
Hoor ons kinderbede,
bekom ons reinheid, vrede,
liefde, vrome deugd
...en des hemels vreugd'!

Lied tijdens de communie

De moeilijkste genade, is genade met mezelf.
En hoe meer ik dat besef,
hoe minder hoog ik doelen stel.
Er komt altijd wel een kans voorbij
die ik niet missen mag.
Maar laatst liet ik er toch een lopen
en ik had een prima dag.
En ik dacht:
Als dit het is, dan is het goed,
’t is op z’n minst vandaag genoeg.
En ik weet ook niet hoe het leven moet.
Maar als dit het is, dan is het goed.
Dus als ik nu gebeld word,
neem ik lang niet altijd op.
Het zal vast heel belangrijk zijn,
maar dat is het dan morgen nog.
Niet alles te bereiken is mijn onbereikbaar streven
Want het leven past niet in vandaag als ik vandaag
nog wat wil leven.
En ik dacht heel even:

Volg Mij, Ik ben je Lichtpunt.
Volg Mij, Ik ben je Ster.
Volg Mij, Ik ben je Zonlicht,
Ik volg je van heel ver.
Ja, ik volg U,
Ja, ik volg U,
Ja, ik volg U overal.

Homilie
Voorbeden
Bidden wij dat ons spreken en ons handelen mogen
lijken op de fijngevoeligheid en de bezorgdheid
van Sint-Jozef,
en dat wij toegewijde mensen kunnen zijn,
elk op zijn eigen plaats
en met de eigen mogelijkheden.

Leg onz’ namen, Heer, in Uw hand.
O Heer, in Uw hand.
Voor alle kinderen willen wij bidden,
vooral voor hen die een goede thuis missen,
voor mensen die verdriet hebben en eenzaam zijn,
voor mensen die ziek zijn, pijn hebben en lijden,
dat zij niet vergeten worden
en de nabijheid van lieve mensen mogen ervaren.

Leg ons leven, Heer, in Uw hand.
O Heer, in Uw hand.
Bijna een jaar na de aanslagen in Brussel
bidden wij voor de slachtoffers,
dat zij de kracht hebben en de kans krijgen
hun leven opnieuw in handen te nemen.

Leg ons vredeswerk in Uw hand.
O Heer, in Uw hand.
Voor onze Sint-Jozefparochie bidden wij,
en voor alle mensen en families die hier wonen,
dat wij allen de weg mogen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd,
een weg van bevrijding voor alle mensen.

Leg onz’ dankbaarheid in Uw hand.
O Heer, in Uw hand.
Geloofsbelijdenis
Wij geloven dat God een goede Vader is,
die alles gemaakt heeft
op aarde en in de lucht,
om ons blij te maken.
Wij geloven dat onze vriend Jezus
de zoon van God is,
en dat Hij ons leerde
dat wij steeds vrienden moeten zijn voor elkaar.

Wij geloven dat de Heilige Geest ons helpt
om goede en lieve mensen te worden.
Wij geloven dat het goed is om samen te komen
en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden
rond de tafel van de Heer.
Wij geloven dat wij na ons leven op de aarde,
voor altijd zullen verder leven bij de Vader.
Offerande
De kinderen die hun eerste communie zullen doen,
komen rond de kleine altaartafel zitten.
Gebed over de gaven
God, Vader van alle mensen,
als kinderen van één familie zijn we hier samen.
Wij delen het ene brood en drinken de ene beker.
Zo laten wij zien dat wij met elkaar verbonden zijn.
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart.
Hij heeft ons immers uw liefde voorgeleefd.
Geef dat wij dankzij dit brood en deze beker
nog sterker bij U horen en bij elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die in U geloven.
Jozef en Maria waren zulke mensen.
In hun gezin van heeft Jezus U leren kennen
als een God van liefde.
Jezus heeft ons uw droom voorgeleefd,
hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben
voor mensen die nergens meetellen.
Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig ...
God, onze Vader,
Gij hebt het vuur van uw liefde gelegd
in de harten van de mensen.
Hou dit vuur in ons brandend.
Zend ons uw Geest
om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.
Op die laatste avond …
Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Op voorspraak van Sint-Jozef
bidden wij voor onze parochie
en voor alle mensen die erbij betrokken zijn:
moge die boodschap van liefde
in ons verder groeien.
Jezus heeft ons leren geloven in leven
in verbondenheid met velen,
zelfs met hen die door de dood van ons
zijn heengegaan ...
Blijf hen voor altijd dragen in uw eeuwige liefde.
Zo kan in verbondenheid
van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.
Daarvoor bidden wij met Jezus’ woorden:
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 tot in eeuwigheid. Amen.
Gebed om vrede en vredewens
Jezus, door uw vriendschap voor de mensen
hebt Gij vrede gebracht in de wereld.
Wij bidden vandaag dat uw vrede
ook nu in onze wereld zichtbaar wordt.
Leg uw vrede in het hart van veel mensen.
Maak van ons echte vredestichters.
Amen.
Die vrede zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.
De kinderen die zich voorbereiden op hun
eerste communie ontvangen nu een kruisje,
dat zij op die dag zullen dragen.

