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VERBINDEN
MARIA
LIEFHEBBEN
Lied
Liefde gaf U duizend namen,
groot en edel, schoon en zoet,
maar geen één die ’t hart der Vlamen,
even hoog verblijden doet,
als de naam, O Moedermaagd,
die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij dan al d’anderd’ren :
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren.
Waar men gaat langs Vlaamse wegen,
oude hoeve, huis of tronk,
komt men U, Maria, tegen,
staat uw beeltenis te pronk,
lacht ons toe uit lindegroen,
bloemenkrans of blij festoen,
moge ’t nimmer hier verand’ren :
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren.
Welkom
Liefde gaf U duizend namen!
Gebed om nabijheid
Maria, wees ons nabij,
Jij die je kind ter wereld bracht
in erbarmelijke omstandigheden
en dit gebeurt nog steeds op
deze aarde.
Maria, wees ons nabij,
Jij die je kind vol vreugde
aan God opdroeg in de tempel.
Maria, wees ons nabij,
Jij die al het wonderbaarlijke
bewaarde
diep in je hart.
Jij die al onze vragen
en verlangens
hoort en ziet.

Maria, wees ons nabij,
Jij die voor ons een voorbeeld bent
van geloof en vertrouwen,
van moed en strijdbaarheid.
Maria, wees ons nabij,
met de veelkleurigheid van jouw bestaan. Amen.
Lied

Gebed
God van liefde,
in iedere liefdevolle blik,
in ieder respectvol woord
in elke tedere aanraking
mogen wij U aanwezig weten.
Wij danken U daarvoor en bidden:
open ons meer en meer voor dit geheim
opdat we leven in uw vreugde. Amen.
Eerste lezing
Kerk zijn, is Maria zijn,
want Maria heet 'Moeder van de kerk'.
Niet omdat ze grootse dingen heeft gedaan,
daarvoor was ze te eenvoudig van hart,
maar omdat ze God grote dingen
heeft laten doen in haar leven.
Als Maria moeder is van de kerk,
dan gaat haar verhaal verder in haar kinderen.
Kerk zijn, is Maria zijn:
is gemeenschap zijn
die in haar schoot leven draagt,
het leven van de Verrezene;
is gemeenschap van mensen
ie zwanger zijn van Hem,

en hun hele doen en laten op Hem afstemmen,
zodat Hij geboren kan worden
in onze praktijk van goedheid,
van vrede en gerechtigheid,
van inkeer en inzet.
Kerk zijn, is Maria zijn:
ss een gemeenschap van mensen
die zich laten bezielen
door de Geest van de Onuitsprekelijke,
die zich inleven in Hem,
zodat Hij zich kan uitleven in ons.
Dat heeft niets te maken met man of macht,
noch met berekening of prestatie,
maar alles met de bereidheid om
'ik zal er zijn voor u' de rode draad te laten zijn
in denken, doen en spreken.
Kerk zijn, is Maria zijn:
is het leven dat ze draagt
toewijdt aan God en niet aan eigen eer.
Is ook: Hem zoeken op momenten
dat je Hem kwijt bent,
en aanvaarden dat Hij anders is
dan onze verlangens en dromen.
Kerk zijn, is Maria zijn:
een gemeenschap die aanwezig is
waar het leven feest is,
maar ook waar de wijn op is
en het leven verwatert
tot oppervlakkigheid en leegte.
Is de pijn en de zorgen van mensen delen
en in Gods handen leggen en alleen maar zeggen:
"Doe wat Hij u zeggen zal".
Kerk zijn, is Maria zijn:
is elkanders vader, moeder, broer en zus zijn,
verbonden zijn,
niet door banden van het bloed,
maar door het doen van wat God wil.
Kerk zijn, is Maria zijn:
is blij zijn en zingen dat het magnifiek is
dat God grote dingen doet in kleine mensen,
dat in de wereld van God
de kleinen worden groot gemaakt,
de armen overvloed kennen
en de eenvoudigen vooraan staan.
Maria, is beeld en Moeder van de Kerk.
In haar mogen wij onze bestemming herkennen.
Zoals Zij horen wij thuis, nu en later,
in die wereld waar Hij die heet 'Ik zal er zijn'
de kern is, begin en einde van alle leven
waar God gebeurt.

Orgel
Moment voor de kinderen

Inleiding op het evangelie
Jezus zegt ons lief te hebben. Woorden van hoop,
bemoediging en waardering richten mensen immers op.
Maria mocht het ervaren en kon volmondig "ja" zeggen
toen Gods vraag op haar afkwam.
Door haar manier van leven droeg zij
- net als veel mensen vandaag - de vrucht van liefde uit.

Evangelie

Johannes 15, 9 – 17

Homilie
Voorbeden
Wij bidden voor alle doodgewone mensen
die het diepe geheim van het leven verstaan
met hun hart.
Voor alle zorgzame mensen
die de zwakke beschermen
en het voor de kleine opnemen.
Voor alle dienstbare mensen die hun gaven
van hoofd en hart in dienst stellen van anderen.
Dat ze ondanks alles blijven verder doen.

God, Gij hebt het gezin gemaakt
als instrument van uw schepping,
opdat wij elkaar zouden liefhebben
zoals Gij ons lief hebt.
Help ons goede ouders te zijn voor onze kinderen
door naar hen te luisteren, tijd te maken voor hen.
Help ons de moed niet op te geven
als het moeilijk wordt en steeds de deur
op een kier te laten als het misloopt.
Laten we bidden,
dat de kinderen hun moeder niet vergeten.
Steun de moeders die jaren zitten te wachten
totdat hun kind eindelijk eens langskomt.
Heer luister naar mij, ...
Wij bidden voor alle moedige vrouwen,
die vandaag meewerken in onze Kerk.
Dat hun inzet en hun draagkracht
onze Kerk wijzer maakt en ook menselijker.
Dat we met moederlijke zorg en liefde,
ieder mens omarmen en niet wegsteken in hokjes.
Heer luister naar mij, …

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap
en voor de vele vrijwilligers die er werken.
Vrouwen en mannen die steeds klaar staan
om met hun liefde voor anderen te zorgen.
Steun hen als het hen soms te moeilijk wordt.
Heer luister naar mij, …
Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat ieder mens meetelt in Gods ogen.
Ik geloof in mijn eigen kracht.
Ik geloof dat alles zijn betekenis heeft
in het geheel van mijn leven
en dat ik naar mensen toe kan gaan
en van hen houden.
Ik geloof dat leven is: in het spoor gaan van Jezus.
Ik geloof in Gods Geest, die waait waar Hij wil,
waar goedheid en liefde groeit.
Ik geloof dat God de diepste grond is
van mijn bestaan.
We zijn in Gods handen en dat is goed. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God van liefde, uw Zoon nam brood en wijn
als teken van zijn liefde:
Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden.
Help ons, in zijn naam, op te komen
voor de anderen.
Dit vragen wij U vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen we dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, God,
voor moeders van mensen:
zij die kunnen delen zodat anderen
een menswaardig bestaan kunnen opbouwen;
zij die hun huis gastvrij openstellen.
Wij danken U, God,
voor moeders van mensen:
die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen en pijn helpen dragen.
Wij danken U voor mensen
die kunnen troosten.
Wij danken U, God,
voor moeders van mensen:
die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor moeders van mensen:
die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen
voor vergeving en verzoening.
Wij danken U, God,
voor alle moeders op aarde,
allen die zorg dragen voor anderen.
Zegen hen en spoor hen aan om zich te spiegelen
aan de levenswijze van Maria,
moeder van uw zoon.
Wij loven U en zingen samen dit lied:
Lied

Bevestig in ons al wat goed is,
geef ons nieuwe ogen om te zien,
geef ons open handen om te schenken
en een hart om lief te hebben.
Geef ons de kracht om te geloven
in een betere wereld voor iedereen.
Daarom zijn we rond Jezus verzameld,
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
(…)
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.
Tegen allen die het meest kwetsbaar zijn
en weerloos, heeft Maria JA gezegd.
Zij wees niet naar haar zelf,
maar alleen naar U, God
en naar Hem die Gij gezonden hebt:
Jezus van Nazareth, haar Zoon.

In Maria en in zoveel anderen, die alle mensen
een warm hart toedragen, herkennen wij Jezus.
Dit brood en deze wijn zijn tekens geworden
van hoop voor alle mensen, ook al zijn ze gestorven.
Wij bidden vandaag voor (…)
en voor allen die nog steeds
een plaats innemen in ons hart.
Dek Jij hen toe, Maria, met jouw mantel
en laat hen rusten in jouw schoot.
Jezus heeft ons geleerd dat niemand
grotere liefde heeft dan hij die zijn leven geeft
voor de anderen.
Wij bidden U God, dat die boodschap
verder mag groeien in ons.
Onze Vader
Bidden we om vrede
Vrede begint waar de één zijn hand legt
op de schouder van de ander;
waar de kloof tussen groepen wordt overbrugd,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in nood,
waar mensen voor elkaar als broers en zussen zijn.
Moeder Maria, leer ons naar die vrede te leven
die uw Zoon Jezus ons gegeven heeft. Amen
Communie
Om in stilte te lezen

Manu Verhulst

Maria, moedermens,
ik kan me voorstellen dat jij, net als wij,
gefascineerd bent door de adembenemende waterval
van menselijke vooruitgang.
En dat jij, net als wij, ook huivert voor de weerslag
ervan op het geluk en op de vrede in de wereld.
Als jij ons bezig ziet in de drukte van het verkeer
of in de verstikkende files.
Als jij ons bezig ziet, drukdoende met gsm en internet.
Als jij onze waanwereld ziet,
hoe wij leven tussen reclame en sensatie.
Maar vooral, als jij ons betrapt op een moment
van eenzaam verdriet, onmacht of van schuldbesef.
Maria, moedermens, wees dan dicht bij ons.
Maria, moedermens, als jij ’s avonds,
als het donker wordt,
nog eens naar de aarde kijkt en al die lichtjes ziet
die één na één uitdoven in de nacht,
wees dan heel dicht bij al diegenen
die niemand ‘wel te rusten’ wenst,
bij al diegenen die niemand hebben
om voor te zorgen.
Dek jij hen toe met jouw mantel,
verderlicht als de blauwe lucht,
zodat zij het kunnen uithouden en vrede vinden.

Gebed
Misschien omdat je vrouw bent, Maria,
voel ik me zo tot je aangetrokken.
Misschien omdat je zo mooi bent, Maria,
heb je een plaats in mijn hart.
Misschien omdat je weet wat liefde is, Maria,
kan ik zo van je houden.
Misschien omdat je pijn ervaren hebt, Maria,
kan ik zo mijn eigen pijn dragen.
Misschien omdat je een kind had, Maria,
kan ik mijn moederschap zo goed beleven.
Misschien omdat je een vriendin had, Maria,
kan ik daardoor vriendschap uitdragen.
Maria, jij bent een vrouw onder alle vrouwen,
voor mij een voorbeeld dat zoveel waarde heeft.
Bedankt dat ik door jou de liefde ken!
Lied

Gegroet, Gij Moeder van genade,
U prijzen alle volken groot.
Gezegend zijt Gij onder de vrouwen.
Gezegend die Gods woord hebt geloofd.
O Vrouw, in glorie opgenomen,
beeld en belofte van ons heil,
gezegende, bid opdat wij groeien
in Christus de Heer tot volkomenheid.
Mededelingen
Zending en zegen
Meevieren in open lucht?
Geef je naam door via de website:
parochie-heilige-nicolaas-van-myra-sint-niklaas/
informatie/liturgie vieren in openlucht.
Dat kan ook door te bellen en je bericht in te
spreken op dit nummer: 0474 16 44 95.
We blijven natuurlijk ook de viering uitzenden
vanuit de Sint-Jozefkerk via livestream.

