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Water,
bron van
leven
Drie dagen voor Onze Heer Hemelvaart
vieren we de 'kruisdagen': de velden worden gewijd
als vraag om zegen over de groeiende gewassen.
Het ritme van de natuur is immers
ook voor de stedeling
een bijzonder gebeuren.
We brengen de kruisjes in ons midden
van wie we vorige maand afscheid namen
in deze kerk en dragen hen en alle overledenen
mee in ons gebed.

Lied

En de mens met zijn handen
om een bloem te plukken
en te bouwen aan een huis
en te wonen met de kinderen,
naar Hem gemaakt.
Alles begon met God ...
We gedenken
Welkom

Bidden om Gods nabijheid
God, Gij zijt voor ons
een bron van levend water,
water dat bezielt en sprankelt
en dat ons doet groeien en bloeien.
Water dat ook toekomst geeft aan de aarde
en de mensen die haar bewonen.
Wees een bron die nooit uitgeput raakt.
God, wij bidden voor de wereld
die zoveel kale plekken heeft,
waar geen sprietje meer groeit,
geen bloem meer bloeit.
Breng ons tot inkeer, dat we elkaar
dat levensnoodzakelijk water gunnen
Wees hier bij ons, God van alle licht,
wees de warmte die uitstraalt naar elke mens,
hier en overal waar mensen nood hebben
om meer mens te kunnen worden. Amen.
Lied

O God, vernieuw de dorre grond
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan uw woord
en mensen naar uw hart.
Gebed
Zoek ik U, dan ontgaat Gij mij, God,
ontvlucht ik U, dan loop ik tegen U op.
Ban ik U uit, dan blijft Gij mij nabij,
ken ik U, dan ontglipt Gij mij.
Rust ik tevreden, dan roept Gij mij op,
ben ik onrustig vertwijfeld,
dan stelt Gij mij gerust.
Weest Gij mijn rust en mijn onrust.
Weest Gij mijn God. Amen.

Eerste lezing
Mensen zijn als druppels water in een rivier
Miljoenen druppels in de stroom van het leven
ze kletsen en klateren, hotsen en botsen.
Ze spetteren en spartelen,
ze vloeken en fluisteren, praten en protesteren.
Ze duwen en duikelen, schuiven langs rosten
en strelen langs de oevers.
Ze worstelen in golven en rusten in meren,
donderen van bergen en sluimeren in de dalen.
Soms weten ze niet welke kant uit.
Soms ontmoeten ze de droogte van een woestijn
maar altijd is er daar de stroom
die hen draagt en meevoert,
meevoert naar verder en verder
tot op de dag dat de zee hen begroet.
Lied
Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God de mens
luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt
op ’t heetste van de dag,
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.
Een moment voor de kinderen
Evangelie

Johannes 14, 23-29

Homilie
Kort stukje orgelmuziek
Voorbeden
Eén zandkorrel maakt de bodem niet,
God, mogen de vele zandkorrels samen
een vruchtbare en voedzame bodem maken
waar de graankorrels warmte en groeikracht vinden.

Eén regendruppel maakt geen regenbui.
God, mogen de vele regendruppels samen
een malse regen geven die planten laat groeien.
God van leven en licht…

Eén zonnestraal maakt de lente niet.
God, mogen de vele zonnestralen samen
de nodige warmte geven zodat de planten
gedijen, rijpen en vruchten dragen.
God van leven en licht...
Eén mens maakt de wereld niet
Mensen kunnen niet zonder elkaar.
God, mogen wij gemeenschap zijn
waar mensen zorgen voor elkaar,
steun vinden in hun rouwen,
waar zij die gestorven zijn
aan U worden toevertrouwd,
waar lief en leed wordt gedeeld.
God van leven en licht…
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de mogelijkheid van iedere mens
Ik geloof dat ieder mens meetelt in Gods ogen.
Ik geloof in mijn eigen kracht,
dat alles zijn betekenis heeft
in het geheel van mijn leven.
Ik geloof dat leven is:
in het spoor gaan van Jezus.
Ik geloof in Gods Geest
die waait waar hij wil
en waar goedheid en liefde groeit.
Ik geloof dat God
de diepste grond is van mijn bestaan.
Ook in de dood zijn wij in Gods handen
en dat is goed. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God, onze Vader,
de vele graankorrels
die verspreid werden over de akkers
en gerijpt door de aarde, de zon en de regen
zijn bijeengebracht in dit brood.
Druiven werden gemaakt tot wijn.
Zo willen wij brood en wijn zijn voor elkaar,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
onze Heer. Amen.
Groot dankgebed
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, wanneer zoals nu de dagen
weer lengen en de nachten korten
het licht het haalt van de duisternis
de bomen en de struiken weer volop in blad staan
en weer mogen uitzien naar de oogst
dan is het alsof wij niets anders willen.

We danken U God, voor de malse regen,
de wolken en de wind,
het opgroeien van het graan
en het maaien van het gras.
God, Gij die ons de aarde hebt gegeven
om te bewonen, Gij weet dat wij vaak
te kort schieten, daarom zingen we:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer,
Hosanna in den hoge.

Gij bevestigt het goede in ons,
Gij geeft 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 de kern van ons geloof :
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstandig belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Goede Vader, wij willen één worden met Jezus,
meer en meer op Hem gaan gelijken
en doen wat Hij gedaan heeft:
breken en delen met elkaar.
Schenk daarom uw Geest aan allen
die zich vandaag inzetten in onze kerk,
in onze samenleving, in onze wereld.
En wij vragen en vertrouwen:
neem al onze overledenen op
in uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij gedenken onze eigen familieleden,
medeparochianen, vrienden en kennissen.
In deze viering gedenken wij speciaal (…)
Geef hen uw eeuwige vrede,
want wij vertrouwen op U.
God, geef ons de tijd om te worden
wie wij mogen zijn: mens onder de mensen.
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.

Zaadjes van vrede
Jezus, de wereld wacht al zo lang op vrede:
we eten van hetzelfde brood,
we wonen op dezelfde aarde,
kijken naar dezelfde lucht,
en drinken van hetzelfde water
Help ons uw vrede te zien in zoveel mensen.
Amen.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we de zaadjes van Gods vrede
door aan elkaar.
Communie
Om in stilte te lezen
“God is in de bomen”,
zegt kleine Saskia, die nog maar net 9 is.
“Ha”, zeg ik, “zit God in de bomen?”
“God ‘zit’ niet in de bomen”, doet ze verstoord,
“God ís in de bomen.”
Ik voel haar handje in mijn knuist,
we zijn op tocht door het bos.
“En waarom zit God in de bomen?”
“Ha, de bomen bewegen, zie je dat niet?
En God die beweegt toch ook?”
Boven onze hoofden zoeven de beuken
van de dreef. Het is plezant als het waait,
door zo'n dreef te wandelen
met een kind aan je hand.
“En waarom beweegt God?”
“God moet toch overal zijn?
Ja, om te helpen, hé! Ja?”
Stilte.
“En is God alleen in de bomen?”
“Nee, ook in de wolken.”
“En in de beek ook?”
“Ha ja, het water beweegt toch!”
“En in de mensen?”
“Dat hangt er van af: als ze bewegen.”

Bezinningstekst door de Landelijke Gilde
Slotgebed
God, U zorgt voor uw mensen,
voor het water, bron van alle leven,
voor het licht van de lente,
voor het kabbelen van de beek,
de dag en de nacht,
de rust en de stilte, het leven en het sterven.
We danken u voor het thuisgevoel
op deze aarde. Amen.

Marialied

Hij is de trouwe helper
van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven,
wijst Hij van zich af.
Mijn hart zingt voor de Heer …
Zijn volk was Hij indachtig,
vol deernis jegens Israël,
getrouw aan zijn gelofte.
Eeuwig duurt zijn heil.
Mijn hart zingt voor de Heer …
Mededelingen
Zending en zegen
OPROEP 1:
We willen graag de
liederen inzingen vóór
de viering, dit tussen
10u en 10u20.
Je hoeft geen perfecte zanger te zijn:
plezier hebben in het zingen is voldoende!
Kom daarom tijdig naar de kerk.
Meezingen kan vanop de vaste plaats,
je bent echter ook welkom in het aanzingkoor
(linker kruisbeuk). Zo kunnen we af en toe
een tweede stem of een nieuw lied aanleren.
OPROEP 2:
Hou jij van bloemen?
We zoeken mensen
die mee de bloemen
verzorgen in de kerk,
samen met anderen.
Wil je meer weten (hoe, wanneer, …):
geef een seintje aan Jan, Marie-Thérèse
of Lieve. Ze bekijken dit graag met jou.

DANKVIERING
zondag 19 juni-10u30:
We danken liefst met
alle bewegingen, trouwers,
1e communicanten,
vormelingen, dopelingen, ...
kortom: jong en oud.
Ook mensen die afscheid moesten nemen
van iemand dierbaar
nodigen we graag uit om in dankbaarheid
terug te kijken, ondanks het gemis.
Aansluitend willen we elkaar graag ontmoeten,
met een glas en een knabbel.
Wie graag het verslag leest
van Tereken Overleg-t
van de voorbije week,
vindt dit achteraan in de kerk
of op onze website:
www.sintjozeftereken.be  welkom
of bij 'wie is wie'

