Viering Kruisdagen

Water,
bron van
alle leven

6de zondag van Pasen
26 mei 2019
Zaterdag 15 juni 2019
Scoutlokalen Tereken
Vanaf 15u: clothing swap / donation, animatie,
praattafels, salsa-initiatie
vanaf 19u: eetfestijn volw € 15/ kind € 7
vanaf 21u: optreden door asielzoekers en kampvuur
Voor het eetfestijn:
Inschrijven via ilse_dullaert@hotmail.com
met vermelding aantal volwassenen en kids
+ aantal vlees / veggie
Overschrijven op: BE 45 0636 6226 3289
met vermelding van naam + aantal personen.

De ‘Kruisdagen’ en de ‘wijding van de velden’
- drie dagen voor Onze Heer Hemelvaart De oudere generatie is er mee opgegroeid.
Het ritme van de natuur en het jaarlijks
weerkeren van de lente is ook voor de stedeling
een bijzonder gebeuren.

Lied

Ten voordele van:

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 ...

Welkom door de Landelijke Gilde
Na elke nacht daagt een nieuwe morgen,
na de herfst en winter bloeit weer de lente.
Midden de drukte van het dagdagelijkse leven
zoeken mensen naar rustpunten,
naar momenten om op adem te komen
en zo zijn we hier om tot U God te bidden,
te loven en te danken voor uw schepping.
Vandaag zetten we het thema :
“water, bron van alle leven” voorop,
een thema actueler dan ooit.

Welkom door de voorganger

Bidden om vrede

Tussen zaaien en oogsten
ligt een periode van wachten,
een tijd waarop je geen greep hebt
en je vertrouwen stelt in de groeikracht van
het zaad. Zelfs het kleinste zaadje
-kwetsbaar en broos - heeft water nodig
om te ontkiemen, om wortel te schieten,
om op te groeien en om vruchten te dragen.
Zo leven we uit Gods hand
en vertrouwen we op de Goede Herder
voor wie iedereen belangrijk is.
Laten we hier samen in zijn naam…

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
die hetzelfde brood, dezelfde aarde
en dezelfde lucht en water zijn voor elkaar.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we Gods vrede ook door aan elkaar.

Communie
Bidden om Gods nabijheid
Zonder goede grond geen vruchten,
zonder wortels geen stevigheid,
zonder water geen leven
Wees Gij vaste grond in ons bestaan,
wees vruchtbare aarde, kracht van ons leven
wees wassend water, vrede van ons hart.
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 de steppe water
gunnen en woestijnen weer tot bloei brengen.
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

Om in stilte te lezen Bernardus van Clairvaux
Maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afwateringskanaal
Een afwateringskanaal
loost het water
onmiddellijk zodra
het binnenkomt
Een waterbekken wacht
tot dat het vol is.
dan pas begint het over te lopen
Een waterbekken
deelt uit van eigen volheid,
terwijl het zelf gevuld blijft.

Slotgebed
God, U zorgt voor uw mensen,
voor het water, bron van alle leven,
voor het licht van de lente,
het lied van een vogel,
voor het kabbelen van de beek,
het sap in de bomen, 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.

Bezinningstekst door de voorzitter
van de Landelijke Gilde
Avé Maria

Door André en Christophe ter ere van Maria.

Mededelingen
Zending en zegen

We danken U God, voor de malse regen
op het land, de wolken en de wind,
voor 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 biddend samen :
Heilig, heilig, heilig …
Bevestig in ons al wat goed is.
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 de kern van ons geloof :
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstandig belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
God, geef ons de tijd om te groeien
zoals een boom groeit:
nauwelijks zichtbaar, stil en gedurig,
en die zich toevertrouwd aan de tijd.
God, geef ons de tijd om te rijpen
zoals een vrucht rijpt:
lang en geduldig in weer en wind
en zich geeft als haar uur gekomen is.
God, geef ons de tijd om te zingen
zoals de vogels zingen:
ook als niemand luistert en meezingt,
zijn eigen lied met zijn eigen stem.
God, geef ons de tijd om te worden
wie wij mogen zijn:
mens onder de mensen, aan allen gelijk
en toch onvergetelijk déze mens.

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.

O God, vernieuw de dorre grond
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan uw woord
en mensen naar uw hart.

Gebed
Heer onze God, keer op keer zaait Gij uw woord
en geeft Gij het de dauw van uw genade.
Laat mij mijn talenten met gulle hand
uitzaaien in de akker van Uw wereld,
zonder zekerheid van een grote oogst.
Maar maak ons hart tot een gunstige bodem,
open en ontvankelijk,
voor elk woord dat van U komt.
Wij vragen het door Jezus Christus. 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

door Ellen Wauters

Kijk naar de stroom die zich een weg baant
door het land, door akkers dorpen heen.
Zijn bron is ergens ver ontsprongen
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen.
Zo vloeit er ook een stroom vol leven
in elke mens, in jou en mij.
Een droom die speelt, je doet bewegen,
je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.
‘t Is de kracht die je doet leven,
‘t is de kracht die je diep voelt,
‘t is de wil die je doet groeien,
zodat je sterk staat en niet ondergaat
ook in jou leeft zo’n kracht (2x)
Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt
voel je elke dag een beetje meer
wie je wel bent, wat ‘t leven met je voorheeft,
je leert vertrouwen, hopend altijd weer.
Zo deinen wij, zacht ingenomen
in de kring van iemands adem mee
je deelt zo stil elkanders pijn en dromen,
met zo een liefde eind’loos als de zee.

‘t Is de kracht die je zo lief maakt,
heel teder broos en echt.
‘t Is de kracht van iemand houden
zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht (2x).
‘t Is de kracht die je echt mens maakt
zoals God het heeft bedoeld.
Als je leeft zoals Hij voordeed,
weet dat je sterk staat,
je zo nooit ondergaat
ook in jou herleeft zijn kracht (2x).

Evangelie

Johannes 4, 5-42

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

Eén mens maakt de wereld niet
Mensen kunnen niet zonder elkaar.
God, mogen wij mensen,
zoals de vele zandkorrels,
de vele regendruppels en zonnestralen,
samen gemeenschap vormen.
We bidden vandaag in het bijzonder ook
voor de leden L.G. en K.V.L.V. van wie we
het voorbije jaar afscheid hebben genomen:
Lea Pauwels en Roland Maes.
En we bidden voor wie een intentie
werd gevraagd (…).
Mogen wij blijvend verbonden leven met hen.
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.
We zijn in Gods handen en
dat is goed. Amen.

Offerande
Gebed over de gaven

Eén regendruppel maakt geen regenbui.
Regendruppels kunnen niet zonder elkaar.
God, mogen de vele regendruppels samen
een malse en warme regen geven
zodat de planten welig mogen tieren
en sterken in weer en wind.
God van leven en licht…
Eén zonnestraal maakt de lente niet.
Zonnestralen kunnen niet zonder elkaar.
God, mogen de vele zonnestralen
de nodige warmte geven
zodat de planten kunnen gedijen, rijpen
en vruchten voortbrengen
God van leven en licht...

God, onze Vader,
de vele graankorrels
die verspreid werden
over de akkers en gerijpt zijn door de aarde,
de zon en de regen zijn door het werk van
vele mensenhanden bijeengebracht in dit brood.
Zo willen wij brood zijn voor elkaar. Amen.

Groot dankgebed
God, U gaf deze aarde ons zo maar als cadeau:
de dieren, de bomen en de bloemen,
en de bergen, de zee, de zon en zoveel meer.
Gij geeft een tijd van zaaien en van oogsten.
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.

