6de zondag B-jaar
14 februari 2021

LIEFDE BLIJFT

Zalvend
met
liefde

Lied

Gij komt tot ons in heel de dag,
in arbeid aan de dingen,
in zorg en vreugde, pijn en lach,
in 't lied dat wij dan zingen,
in liefde ook van man en vrouw,
in vriendschap, vrede en in trouw,
in duizend, duizend dingen.
Welkom
Bidden om nabijheid
Diep ontroerd heeft Jezus
de melaatse met beide handen aangeraakt.
Diep ontroerd heeft Jezus
de zieke zijn menswaardigheid teruggeven
en hem weer opgenomen in de gemeenschap.
Ook wij kunnen diep ontroerd zijn:
als mensen ons vriendelijk aanspreken,
ons zien en ons niet uitsluiten.
God, help ons om een beetje
vader, moeder te zijn voor elke mens
die we tegenkomen.
Dat wij leven van uw licht en liefde. Amen.

Lied

Engel
Toon Hermans
‘k Heb een engel die me leidt
en die altijd naast me staat
waar ik stilletjes mee keuvel
waar ik zachtjes wat mee praat.
‘k heb een engel die me leidt
heeft geen hoofd en heeft geen naam
maar hij is zo hulpbereid
bovenmenselijk bekwaam
in de kou is hij m’n vuur
in mijn dorst is hij de bron
hij zit naast me aan het stuur
in de mist is hij m’n zon
’t is niet nodig dat ik weet
in mijn vreugde of verdriet
waar hij woont of hoe hij heet
nee, dat zeggen engelen niet
ik was door al die jaren heen
in de diepste droefenis
nog niet één moment alleen
omdat mijn engel: Liefde is.
Eer aan God

Gebed
God van liefde,
in Jezus, uw Zoon, heeft de mens ondervonden
dat allen die zich zwak en kwetsbaar weten,
bij U warmte, sterkte en heil vinden.
Gij houdt niet op ons aan te sporen
ook oog te hebben voor die mensen.
Moge wij, uw oprechte en diepe zorg uitdragen
naar de meest verstoten mensen
in onze samenleving, in naam van Jezus, uw Zoon
die leeft met U in eeuwigheid. Amen.
Inleiding op de lezingen
In de eerste lezing leren we wat het lot was
van een mens met een huidziekte.
Daar tegenover horen we in het evangelie hoe Jezus
een melaatse geneest en hem uit zijn isolement haalt.
God vraagt dat ook wij mensen doen leven door onze
liefde.
Eerste lezing Leviticus 13, 1-2. 45-46
Orgel
Een moment voor de kinderen
Evangelie
Homilie

Marcus 1, 40-45
Luc Vermeulen

Voorbeden
Bidden we om een gezond overheidsbeleid,
met bestuurders die echt begaan zijn
met het welzijn van hun burgers.
Dat zij, bij het besteden
van de beschikbare middelen,
vooral denken aan de zwakkeren.
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Daar waar liefde woont en goedheid,
daar is God
Bidden we om een warme samenleving
waarin we elkaar niet haastig voorbijlopen,
waarin we zorgzaam omgaan
met elkaars lichamelijk en geestelijk welzijn.
Dat onze handen zalvend zijn
en wij ze niet gebruiken
om anderen af te weren of pijn te doen.
Ubi caritas, et amor, …
Bidden we voor hen die hun kinderen liefhebben,
hun de hoogste waarden meegeven
en met verwondering weten te voeden.
Voor kinderen die de liefde van hun ouders
aanvaarden en waarderen.
We bidden voor hen die deze liefde niet kennen,
dat ze toch liefde ontvangen van hun omgeving.
Ubi caritas, et amor, …

Bidden we voor allen die
hard en harteloos zijn geworden,
die niet geraakt worden
door het lijden van medemensen,
voor hen wiens leven beheerst wordt
door zakelijkheid en consumptie-denken.
Dat hun ogen en hun harten geraakt wordt
door Gods Liefde en zij aandacht krijgen
voor anderen.
Ubi caritas, et amor, …
Bidden we voor allen die zoveel liefde hebben gegeven
en wij nu moeten missen (…).
Ubi caritas, et amor, …
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in alles wat leeft,
heel de wereld die mij omgeeft,
de levensweg die wij moeten gaan,
die liefde in ons mensenbestaan.
Ik geloof in liefde en vuur
dat wij mensen van uur tot uur
bestaan in vreugde en in pijn
om voor elkander liefde te zijn.
Ik geloof dat God tot ons spreekt,
alles is vervuld van zijn geest:
waar vriendschap is en liefde bestaat,
is God het zelf die met ons gaat.
Zo is God de wereld gezind,
zo heeft God de mensen bemind,
dat Hij als mens op aarde verscheen,
een God en vriend voor iedereen.
Ik geloof wat Hij tot ons zegt:
ieder die mij volgt op mijn weg
die maakt zich voor een ander tot brood
die leeft en overwint de dood.
Offerande
Gebed over de gaven
God die ons aanraakt als een vader of een moeder,
dit brood en deze wijn spreken van verbondenheid
van mens tot mens, van U met ons, van ons met U.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen naar uw hart,
die door breken en delen
uw liefde vermenigvuldigen.
Dit vragen wij naar het voorbeeld van Jezus,
uw Zoon, die ons voorging in liefde
en dit blijft doen vandaag en morgen en altijd. 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 de liefde die Gij ons geeft
door Jezus Christus, want waar hij was,
kwamen lammen weer te been,
gingen doven de oren open,
werd de besmette melaatse in de kring opgenomen,
werd zieken de straffende vinger van God
uit het hoofd gepraat.
Waar Hij was verliet Gij, God, uw hoge hemel
en werd Gij een Vader die leeft en lijdt in mensen.
Daarom zingen we:

Hij vertelde over het alledaagse leven:
over een zaadje zo klein en de boom zo groot,
over een man met schuren vol
en zo arm als wat,
over een kind dat wegliep en terugkwam,
over de mensen die, bij het goede dat ze doen
en het kwaad dat ze laten,
niet weten dat zij God voor zich hebben.
Duidelijke taal voor wie horen wilt.
Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want je bent niet gelukkig
om wat je bezit en je wordt niet rijk van wat je hebt.
Zalig die van wapens niet willen weten,
ze winnen de wereld zonder geweld.
Zalig die hun zinnen zuiveren,
ze vinden God in de diepte van hun hart.
Zalig die deemoedig zijn:
als een kind bij zijn moeder zijn zij geborgen bij God.
In dit vertrouwen heeft Hij van het leven
afscheid genomen. (…)
Zingen 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 duidelijk aan het werk bent
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot een wereld zoals Gij hem droomt.

Wij danken U
omdat Gij aan het werk bent
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vriendschap, vrede en rechtvaardigheid.
Wij bidden om warmte en leven
voor hen die gestorven zijn (…),
dat ze opgenomen worden in het Rijk
van uw goedheid, vrede en vreugde.
Laat de geest van Jezus onder ons wonen.
Breng alle volken en rassen,
alle rangen en standen samen in uw rijk,
hoe verschillend ze ook zijn.
Dan wordt deze aarde opnieuw
bewoonbaar door onze liefde,
onze goedheid en menselijkheid. Amen
Daartoe bidden wij met Jezus' woorden.
Onze Vader
Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw Wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gebed om vrede
Heer, onze God,
laat alle kinderen gelukkig opgroeien
in liefde, omringd door warme mensen.
Dat kinderen mogen ervaren
dat Gij een God van vrede zijt.
Geef dat wij allen, die aan deze wereld bouwen,
een voorbeeld zijn van alles wat goed en waar is.
Laat iedereen opgroeien in vrede, onbezorgd en blij,
zodat we ons veilig weten in uw liefdevolle hand. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Communie

Om in stilte te lezen Phil Bosmans
Liefde is de enige sleutel die past
op de poorten van het paradijs.
Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach,
in elk woord,
in elke genegenheid aan een ander gegeven.
Er ligt een stukje paradijs in elk hart,
dat een haven is,
in elk huis dat een huis wordt met brood en wijn,
met wat menselijke warmte en een lied in de avond.
Er ligt een stukje paradijs in elke oase,
waar liefde bloeit en mensen voor mensen
weer 'mens' zijn geworden,
familie voor elkaar, broers en zusters.
Liefde is je verantwoordelijkheid!
Als je in gebreke blijft, kun je God niet ter
verantwoording roepen voor de ellende in de wereld.
God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd,
als een sleutel voor de poorten van elk stukje paradijs.
Sommige mensen hebben een hart van goud,
uit alles wat zij doen straalt hartelijkheid.
Liefde is de enige sleutel die past
op de poorten van het paradijs.

Slotgebed
De verbondenheid en trouw
tussen mensen die elkaar graag zien,
zijn een beeld van de trouw en de verbondenheid
van U, God, naar de mensen toe.
Daarom deelt elke liefde,
hoe kwetsbaar en klein ook, uw liefde.
Geef mij de durf
mijn leven in uw handen te leggen, God,
met de zekerheid en het vertrouwen
dat het zachte handen zijn,
vol liefde en tederheid. Amen.
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.
Mededelingen
Zending en zegen

ASWOENSDAG 17 februari 2021
Vieringen worden gestreamd:
 eucharistie om 9u vanuit de dekenij
 gebedsviering vanuit Sint-Jozefkerk om 20u
Omdat we geen askruisje kunnen ontvangen
nodigen wij u uit om elkaar thuis een kruisje te
geven, vanuit de gedachte die in de liturgiebrochure
van Broederlijk Delen staat:
Terugvallen op wie we maar zijn als mens,
uit stof en as opgestaan, uit klei geboetseerd
en tegelijk bezield met de adem van God.
Het moet voldoende zijn.
We moeten ons geen grotere maat aanmeten.
Zo mogen we met onszelf leven,
mogen we een ander toegewijd zijn.
Een zinvolle 40-dagentijd gewenst!

Sint-Valentijn Anders
Tussen 13 en 28 februari nodigen wij jullie graag uit
voor 'Sint-Valentijn Anders', een inspirerende en
verdiepende wandeling (volledig coronaproof) langs
acht
tussenstops,
telkens
voorzien van
een bord met
een QR-code
die naar een kort filmpje leidt. Halte na halte ontdek
je zo acht eerlijke getuigenissen van mensen die de
liefde op hun manier handen en voeten geven.
Kleine opdrachten voor onderweg maken van de
wandeling een tocht waar de deelnemers, jong en
oud, uitgenodigd worden tot gesprek en verdieping.
Deze wandeling is ideaal voor koppels, voor
gezinnen met kinderen en voor allen die de liefde
willen vieren. Ga je met kinderen op pad, dan vind
je op de site ook opdrachten op hun maat voor
onderweg.
https://www.kerknet.be/sites/default/files/
Valentijn%20Anders%20Sint-Niklaas.pdf
SOEP DOET GOED
"We moeten toch een alternatief
kunnen vinden voor het
solidariteitsmaal in de zaal van
Ons Huis? Natuurlijk kunnen we
dat!" We zorgen graag voor een
(h)eerlijk soeppakket. Met keuze
van 2 soorten soep. Het plezier om de soep te
maken laten we graag aan u, wij zorgen ervoor dat
u alle ingrediënten in een pakketje kan afhalen
(of als dat niet lukt, bezorgen wij het bij u thuis).
Wanneer? Zaterdag 20 maart af te halen tussen:
14u00 en 16u00. Uw soeppakket is nu al te
bestellen, tot woensdag 10 maart 2021,
via de website: https://www.sintjozeftereken.be/
bestelling-solidaire-soep.php
Of voor wie dit niet kan: tel 03 777 55 54
christinetrommelmans@hotmail.com.

