Mededelingen
Zending en zegen

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

samen aan tafel, breng een eenvoudige boterham mee om
samen het Laatste Avondmaal te gedenken.
Goede Vrijdag: vrijdag 14 april:

KRUISWEG IN OPEN LUCHT
Op Goede Vrijdag om 15u
gedenken we de kruisweg van Jezus
in open lucht aan het Castrohof
of bij slecht weer in de Sint-Nicolaaskerk.
We hopen ook u daar te ontmoeten!
De christelijk-geïnspireerde sociale
organisaties en zorginstellingen
van Sint-Niklaas geven er een
bijzondere invulling aan.
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5e zondag veertigdagentijd
2 april 2017 - jaar a

Help ons te leven, God
dat wij durven treuren én vertrouwen,
dat wij zo levenskracht krijgen
om ook anderen ten volle te laten leven.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen die komen. Amen.

Lied

Alle geloofsgemeenschappen
van Sint-Niklaas sluiten aan.
Er is in deze kerk om 15u

geen kruisweg.
- 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.

PASEN
Paaszaterdag 15 april om 20u00: met koor Sint-Cecilia.
Paaszondag 16 april om 10u30: kindvriendelijke viering.
Daarna rapen we paaseieren.

Op zondag 23 april 2017 om 10.30 uur:

Hier wordt een boek
opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.

feestelijke eucharistieviering

voor
heel Groot-Sint-Niklaas, voorgegaan door onze
bisschop, in open lucht aan het Castrohof, bij
slecht weer in de Sint-Nicolaaskerk.

Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.

We hopen ook u daar te ontmoeten!
Alle geloofsgemeenschappen van
Sint-Niklaas sluiten aan.

Hier delen wij het levensbrood
en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis,
vervuld van oude wensen.

Er is in deze kerk op zondag 23 april
GEEN eucharistieviering. Afspreken
omtrent vervoer is zeker mogelijk!

Welkom
We zien deze dagen hoe de natuur volop herleeft.
Alles schiet en brengt kleur.
Boeren en tuinders zijn volop aan het werk.
Op veel plaatsen in de wereld
wachten mensen bang af
wat de dag van morgen brengt.
Naast het dorre land is er dreigend geweld,
corruptie, uitbuiting, vernedering.
Oog in oog met wat de bijbel 'dood' noemt
willen we geloven in de levenskansen.
We zien het in mensen
die opstaan uit de ontmoediging,
hun lot in handen nemen en keuzes maken.
De bijbelverhalen vandaag
lopen al vooruit op het Paasgebeuren.
Wat afgeschreven leek, ten grave gedragen,
ontvangt de Geest van God.
Zo krijgen we een nieuw perspectief.
Mogen wij hier samen die ruimte ervaren
die God onder ons opent.
+ in de naam van de Vader, Zoon en heilige
Geest. Amen
Bidden om Gods nabijheid
Kom met uw licht, God,
voor alle mensen die verloren gaan,
voor wie geen toekomst meer bestaat.
Heer ontferm U.
Kom met uw liefde, God,
voor mensen die zonder hart
heersen over anderen,
die onrecht doen en anderen vertrappelen.
Christus ontferm U.
Kom met uw genade, God, voor gewone mensen,
dat zij uw handen en voeten zijn
om uw droom met de wereld uit te bouwen.
Heer ontferm U.
Orgel
Gebed
God van licht en leven,
wij danken u voor woord en werk van Jezus
die zijn volgelingen leven toezegt
aan dood en duisternis voorbij.
Bewaar zijn woorden in ons hart,
opdat wij in zijn spoor en met vertrouwen
U tegemoet leven, die onze vrede
en eens onze voltooiing wilt zijn. Amen.
Inleiding op de lezingen

In beide lezingen gaat het over dood en leven.
Op het eerste gezicht klinkt het weinig geloofwaardig,
weerbarstig en is het moeilijk te doorgronden.
Maar ze laten ons zien wie God voor mensen wil zijn.

Lied

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop:
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Gedachte om in deze veertigdagentijd
mee te nemen.
Vasten is bewuste keuzes maken,
is richting kiezen.
Kiezen doen we niet altijd tussen zwart en wit.
Het is vaak het ene doen en het andere niet laten.
Het is meestal en/en, in plaats van of/of …
De keuzes waarvoor de bijbel ons vandaag plaatst,
kunnen niet los van elkaar gezien worden.
'Treuren en vertrouwen'.
Waar wij, mensen, treuren om wat verloren is,
kan er hoop en vertrouwen groeien.
Daar waar alles dood lijkt,
kan nieuw leven ontstaan.
Eerst het rouwproces doorworstelen
om daarna open te komen.
Een mens kan gelukkig leven
als hij de wijsheid van zijn eigen hart volgt.
Een mens gaat rustig door het leven
als hij zich niet laat overdonderen
door wat nieuwe tijden allemaal meebrengen.
Ja, gelukkig is de mens die op God vertrouwt
die in God zijn diepste vreugde vindt.
Laten we daar om bidden:

Wij bidden U, God, laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Mag uw leven en dood helpen
onszelf te geven en niet moedeloos te worden.
Dat wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.
(…).

Eerste lezing

Ezechiël 37, 12-14

Lied

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat. Amen.
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.
Bidden om vrede
Heer Jezus,
Gij die Lazarus tot leven hebt geroepen,
die de arme brood hebt gegeven,
de lamme liet lopen en de blinde liet zien,
en zo vrede hebt gebracht
in het hart van een mens in nood,
schenk ons de kracht en de moed
om mensen terug in het leven te roepen
en zo ook uw vrede uit te dragen
overal waar wij gaan in naam van U,
Jezus Christus, onze Heer.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
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
Om in stilte te zijn

Evangelie Johannes 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Homilie
Voorbeden
God, Boetseerder van mensen,
wij bidden U:
Om levenskracht voor mensen
die lijden aan het leven.
Dat zij doorheen moedeloosheid
en machteloosheid kunnen opstaan en werken aan
nieuwe perspectieven.
Dat zij hierin bondgenoten ontmoeten
die hen graag zien.

Om levenskracht voor de mensen in Burkina Faso.
Dat hun strijd tegen de weerbarstige natuur
resultaat geeft,
dat initiatieven die zij ondernemen
bijdragen tot meer en beter leven,
en dat hun gemeenschappen
groeien in gelijkwaardigheid.
Dat wij solidair blijven met hen.

Jezus, U bent het licht …

Om levenskracht voor onze kerk.
Dat, geïnspireerd door Marta en Maria,
geloof in de levende God samengaat
met concreet engagement.
Dat ook wij hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Jezus, U bent het licht …

Om levenskracht voor onszelf.
Dat gebeurtenissen in onze samenleving
ons niet verlammen
en we niet blijven steken in doemdenken.
Dat we vindplaatsen van hoop en engagement
blijven zien.

Bidden bij brood en wijn van leven
God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken.

Hoor ons bidden, Enige God,
en vervul ons met uw levensadem.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Jezus, U bent het licht …

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.
Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht
en van gerechtigheid.
Ik geloof in de Geest
die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.
Hij roept ons samen
in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw,
over de grenzen van de dood heen. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
Als mensen van de aarde,
geboetseerd en bezield met uw levensadem,
brengen wij hier wat de aarde aan vruchten geeft:
brood en wijn om te breken en te delen.
Het is onze onmacht en angst
die ons beletten echt te leven,
maar eveneens onze zorg en bekommernis
voor wie amper overleven
en onze inzet voor levenskansen
voor iedereen.
Belicht dit alles
met de liefde van Jezus
en heilig ze tot leeftocht
voor onderweg, naar uw rijk
van vrede en gerechtigheid. Amen.

Uw Zoon is Mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.
Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.
Daarom zingen wij:
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.
Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die meest weerloos zijn:
kinderen, armen,
mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.
Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden. (…).

