Slotgebed
God van liefde,
waar wij onszelf verliezen
en ons richten op het welzijn van anderen,
daar zijt Gij aanwezig.
Wij bidden U:
help ons onze aarzeling te doorbreken,
help ons lief te hebben,
onvoorwaardelijk en wereldwijd.
Dit vragen wij U omwille van ieders welzijn
en in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

6e zondag door het jaar - b
15 februari 2015

Mededelingen
Zending en zegen
Orgel

Nabijheid die doet leven !

Johann Sebastian Bach:
Toccata en Fuga in d (BWV 565)

Voor de viering speelt Christophe
op orgel van Dietrich Buxtehude (1637-1707):
Passacaglia in d (BuxWV 161)
Lied

Hartelijke gelukwensen,
Gerda en Tor
Aswoensdag
Er zijn op Aswoensdag twee asvieringen
een om 10 u. 30,
een om 19 u. ,
telkens in de Sint-Jozefkerk.
U kan vandaag al een vastenkalender van
Broederlijk Delen meenemen aan € 2,5.
Te vinden achteraan in de kerk.
De vastenfolders die per straat gebust worden,
hopen we deze week nog binnen te krijgen om
alsnog te verdelen.
Kiemkrachtgesprek met Elke D'Haeyer:
woensdag 25 februari om 20u00 in Ons Huis.
Contemplatie en actie, hedendaags.
Elke maakt deel uit van de gemeenschap van de
Abdij Roosenberg te Waasmunster en werkt deeltijds
als aalmoezenier in de gevangenis van Gent. Ze zal
getuigen over haar ervaring in gevangenispastoraal,
haar leven in een contemplatieve gemeenschap,
en de weg die daar naartoe leidde.

De kruisjes van de mensen die in januari overleden
zijn, worden mee naar voren gebracht en op het
altaar geplaatst. Er wordt licht van de paaskaars bij
aangestoken.
Welkom
Wanneer mensen om een of andere reden uitgesloten worden, is dat geen leven. Gelukkig zijn er veel
voorbeelden van nabijheid die doet leven. Zo wil
God ons nabij zijn. Zo zijn mensen elkaar nabij,
zelfs meer dan 50 jaar. Die nabijheid vieren wij
vandaag samen met Gerda en Tor.

Bidden om Gods nabijheid
God,
Gij keert U naar mensen toe, zonder onderscheid.
Jezus heeft zelfs melaatsen aangeraakt.
Wees hier nu ook bij ons
en raak ons aan met uw liefde.
Laat uw levenwekkende nabijheid over ons komen,
zodat wij elkaar nabij kunnen zijn
en elkaar doen leven.
Amen.
Lofprijzing

Om in stilte te lezen
God zal de armen niet vergeten,
Hij zal troosten wie geschonden zijn.
Wie uitgestoten en verdreven
geen voet aan wal meer mogen zetten,
treedt Hij herbergzaam tegemoet.
Als schande en schaamte een mens doorkerven
en wonden slaan tot in het hart,
zodat hij Godverlaten schreeuwt
om iemand die zijn blik niet schuwt,
legt God zijn hand op hem
en zalft al zijn kwetsuren dicht
met olie van menslievendheid.
Al wie gekluisterd en verlaten,
gemeden als melaatsen zijn,
roept God tot gaafheid en geluk,
tot leven dat weer leven is
met zachte vreugden bij het morgengloren.
Elke mens is geboren
om zich bij anderen thuis te voelen.

Marcel Weemaes
Loof Hem om alles wat Hij deed
voor alle mens in lief en leed.
Wees zonder aarzeling bereid
tot lofzang van zijn heerlijkheid.
Lofprijs de Heer met luide stem,
met trom en ramshoorn lofprijs Hem,
met harpen en met snarenspel
en met de veelkens al zowel.
Loof onze God met lofgezang,
met cimbels en met orgelklank,
met fluit en dans en tamboerijn
opdat wij vroom en vrolijk zijn.
Loof God de Heer in eeuwigheid
met alles wat gij doet en zijt,
dat immeraan en immermeer
alles wat ademt looft de Heer!
Gebed
God van liefde,
in Jezus, uw Zoon, hebben mensen ondervonden
dat allen die zich zwak en kwetsbaar weten,
bij U warmte en sterkte vinden.
Wij danken U dat ook wij, mensen,
elkaar kunnen doen leven
door liefde en nabijheid.
Inspireer ons door uw Woord
dat de liefde in ons leven verder mag groeien.
Amen.

Lied

Wij bidden U, God,
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit Jezus’ inspiratie
weten wat groeikracht geeft.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

Inleiding op de lezingen
Vóór Jezus’ tijd werden melaatsen gemeden als de
pest. Ze werden ‘dood’ verklaard. Jezus gaat daar
tegenin. Voor Hem is geen enkele mens onrein.
Iedereen heeft nabijheid nodig die doet leven.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
hen van wie wij houden
en hen van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan en ons voorgaan
op de weg naar menselijk samenleven.

Orgel Georg Philipp Telemann (1681-1767):
Fantasia (2) in d

Eerste lezing

Lev. 13, 1-2. 45-46

Evangelie Mc. 1, 40-45
Lied

Dat wij evenmin hen vergeten
die van ons zijn heengegaan (…):
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.
Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren en voortstuwen
in de richting van liefde en zorg,
dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.
Onze Vader
Gebed om vrede en vredewens
God, in uw wereld wordt niemand uitgesloten,
bestaat er geen hoog of laag.
Met uw Woord in ons hoofd en in ons hart
kunnen wij elkaar tot vrede zijn,
met uw liefde in ons leven
kunnen wij ons verbonden weten met elkaar.
Geef daarom uw vrede aan ieder van ons.
Amen.
Die vrede zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.
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
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Air uit 3de orkestsuite (BWV 1068)

Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt
en de nood in een vreugdelied openbreekt,
dan heeft God ...
Als de hand die we reiken ons kracht verleent
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt,
dan heeft God ...
Als de troost die we geven ons hart verbindt
en de hoop met het delen van pijn begint,
dan heeft God ...
Homilie
Voorbeden
Laat ons tot God bidden
voor mensen die elkaar gaarne zien,
dat ze gelukkig mogen zijn.

Voor mensen die niet geliefd zijn,
uitgesloten of alleen gelaten worden,
dat ze echte nabijheid mogen ondervinden.

Ga met ons door de dagen …
Voor mensen die ontgoocheld zijn in de liefde,
dat ze de kans krijgen opnieuw te beginnen.

Ga met ons door de dagen …
Voor hen die door ziekte of pijn getroffen worden,
dat ze met warme liefde en zorg omringd worden.

Ga met ons door de dagen …
Voor alle kinderen,
dat ze van huize uit leren liefhebben.

Ga met ons door de dagen …
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen
zodat leven in geluk mogelijk wordt
voor iedereen.
Ik geloof in Jezus Christus
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen
en die ons doet hopen, de dood voorbij.
Ik geloof in de Geest
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen
die bewoonbaar is voor allen.
Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen.
Offerande

Georg Philipp Telemann:
Fantasia (1) in F

Gebed over de gaven
God,
waar mensen in uw naam samenzijn
geeft Gij leven in overvloed.
Ontvang uit onze handen dit brood en deze wijn.
Neem ze aan als tekenen van onze bereidheid
om zonder onderscheid
met elkaar aan uw tafel aan te zitten,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven
Gij, God, soms zo onbereikbaar ver
en toch zo sprankelend aanwezig
in liefde tussen mensen, in helpende handen,
in vragende ogen.
Wij willen U danken.
Wij danken U
omdat wij U op het spoor mogen komen
in het gelaat van de mens naast ons,
in iedere handdruk, in elke oogopslag.
Gij, God, Gij zijt verborgen aanwezig
waar mensen zorgend elkaar dragen,
waar mensen een thuis bouwen voor elkaar,
waar mensen samen spreken over U
en over alles wat ons gelukkig maakt.
Wij danken U
omdat Gij ons zó en niet anders hebt gemaakt.
Wij danken U, God,
omwille van Jezus, uw Zoon,
die aan de zijde van kleine mensen stond.
In hen komt Hij altijd weer midden onder ons.
Dank U, wanneer wij in verlaten mensen
iets mogen herkennen van Hem en van U.
Samen loven wij U:

Heilig, heilig, heilig ...
God, wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden en worden nu de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen
was uw keuze en wordt nu de onze.
In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven,
doven niet doof,
en dat melaatsen niet onrein zijn,
dat er voor elke mens leven mogelijk is,
leven in overvloed.
Hem willen wij hier noemen als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te doen wat Hij deed. (…)

