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Barmhartigheid
= warmhartig zijn
Lied

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.
Mens voor de mensen …
Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij.
Mens voor de mensen ...
Mededelingen
Zending en zegen

Solidariteitsmaaltijd: zondag 17 maart,
vanaf 11u30.
Een lekkere en gezellig maaltijd in solidariteit met
Guatemala, ten voordele van Broederlijk Delen.
Schrijf je alvast in op de lijst achteraan in de kerk!

‘In een Reeks van 4’
en
‘Kiemkrachtgesprekken’

God vertrouwen,
sleutel of taboe?
Marjan Bonaugure
om 20.00 uur in Parochiezaal Belsele

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig,
niemand te groot, niemand te klein.
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal wij leven met elkaar.
Welkom
Vandaag krijgen wij een evangelietekst te horen
die, zacht uitgedrukt, heel gemengde gevoelens
oproept: "Heb je vijanden lief".
Als je dat kunt opbrengen, voegt Jezus eraan toe,
dan toon je dat je begrepen hebt
wat echt christen-zijn betekent.
Laat ons dus maar beginnen met in deze viering
elkaar een 'warm hart' toe te dragen,
daar Gods hulp bij te vragen
en dit in naam van ...

Bidden om nabijheid
God, om te kunnen opgroeien als mens,
hebben we vele anderen nodig.
Vaak vinden we dit vanzelfsprekend
en al snel zien we anderen als concurrenten
qua bezit, aanzien, invloed, genegenheid…
Niettegenstaande we, uit eigen ervaring, weten
dat wat ons gratis en gul wordt gegeven,
het leven echt mooi maakt,
hebben we er dikwijls moeite mee om anderen,
onvoorwaardelijk lief te hebben.
Jezus, uw moeilijke opdracht aan uw apostelen
waren geen louter straffe woorden,
maar Gij hebt ze elke dag van uw leven
in praktijk gebracht, tot de dood toe.
God, Gij roept ons op tot een maatschappij
waarin de liefde de regel is.
Onze maatschappij hanteert andere regels
en ertegen ingaan, maakt ons niet populair.
Onze barmhartigheid staat dikwijls
op een laag pitje.
Leer ons meer grenzeloos liefhebben,
zoals Gij ons liefhebt. Amen.
Lof aan de Heer

Gebed om vrede en vredewens
God, Gij die de mens hebt geschapen
naar uw beeld,
Gij weet dat wij vaak achterdochtig zijn,
dat wij elkaar in verlegenheid brengen
of langs elkaar heen lopen.
Geef ons úw vrede,
zodat wij ze kunnen doorgeven aan elkaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen we elkaar die vrede van harte toe.

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
Om in stilte te lezen

C. Leterme
Een jonge man en zijn vrouw waren pas verhuisd.
De volgende morgen zaten ze gezellig te ontbijten
in hun nieuwe keuken.
Toen de jonge vrouw naar buiten keek,
zag ze haar buurvrouw de was ophangen.
"Wat een vuile was", zei ze,
"mijn buurvrouw kan niet goed wassen.
Misschien moet ze een nieuw wasproduct proberen."
En telkens wanneer de jonge vrouw zag dat haar
buurvouw de was te drogen hing, gaf ze hetzelfde
commentaar.
Een maand later zaten de jonge man en zijn vrouw
opnieuw gezellig te ontbijten. De jonge vrouw keek
naar buiten, en zag haar buurvrouw de was ophangen.
"Kijk! Onze buurvrouw heeft leren wassen!
Zo'n propere was! Wie zou haar dat geleerd hebben?"
"Niemand", zei haar man,
"ik heb vanmorgen de ramen schoongemaakt."

Gebed
Barmhartige Vader,
zegen hen die wij vijandig gezind zijn,
laat ons met elkaar verzoenen.
Zegen hen, tegenover wie wij falen.
Schenk ons de moed om de wonden,
die wij veroorzaken, te helen.
Zo willen wij uw liefde voor elke mens,
proberen zichtbaar maken.
Pas dan mogen wij ons volgelingen noemen
van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed
Barmhartige God,
wij zeggen U dank
voor wat wij hier mochten ontvangen:
uw vergeving en barmhartigheid,
uw woorden ten leven.
Blijf bij ons, God,
wanneer wij hier vandaan gaan
en schenk ons uw Geest,
zodat wij elkaar van harte
kunnen beminnen en vergeven,
telkens weer opnieuw.
Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen
van ons leven. Amen.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid
voorbereidde, (…).
Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Inleiding op de lezingen
Koning Saul maakte jacht op David. Maar als David de
kans krijgt zich van zijn vijand te ontdoen, laat hij Saul
leven. Zo is onze eerste lezing een illustratie van het
evangeliewoord: "Heb je vijanden lief".

Eerste lezing

1 Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23

Orgel
Evangelie

Lucas, 6, 27-38

Homilie

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar
genade zouden zijn
hoe onvolkomen ook.
En bidden wij om warmte en leven
voor hen die gestorven zij (…)

Voorbeden
God, Gij laat ons delen in uw scheppende kracht
zodat wij meebouwen aan een wereld waar het
goed is om te leven voor iedereen.
Bidden wij
dat de zachte kracht van geduld
en verdraagzaamheid,
wint van vijandschap tussen mensen;
dat gezond verstand en het besef
van verantwoordelijkheid groeien;
dat we elkaar vinden in liefde en vrede.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn
voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Onze Vader

Bidden wij
dat wij belangloos geven
en geen kwaad met kwaad vergelden;
dat wij niet oordelen over mensen,
dat wij vertrouwen in de Barmhartige God
die ons zegent, maar ook hen die wij
'onze vijanden' noemen.

Draag mij God in barmhartigheid, ...

Bidden wij voor mensen
die leven in zorg en verdriet,
omdat er voor hen geen plaats is
in onze maatschappij,
omdat ze financieel aan de grond zitten,
omdat ziekte of pijn hun leven ondraaglijk maakt,
omdat ze vernederd worden
omdat roddel en kwaadsprekerij hun leven verzuren.

Draag mij God in barmhartigheid, …

Bidden wij voor onszelf,
dat wij volharden in vertrouwen en in de kracht
van de liefde,
dat wij met en voor elkaar het brood breken,
andermans honger stillen,
ons hart openen, elkaar ons oor lenen,
elkaar bemoedigen en dragen.

Draag mij God in barmhartigheid, …
Geloofsbelijdenis

Gebed over de gaven
God, Gij die één en al goedheid zijt
van meet af aan,
aanvaard uit onze handen
dit brood en deze wijn als teken van onze goede wil.
Maak ons rond deze tafel toegewijd aan elkaar.
Leer ons te meten met de maat waarmee Gij meet:
grenzeloos, liefdevol en vergevingsgezind,
zoals ook Jezus, die uw woord heeft gehoord
en uw wil heeft gedaan ten einde toe,
tot in eeuwigheid. 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 wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, wij danken U
Omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
Omdat Gij de naam van elke mens
geschreven hebt in de palm van uw hand.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt
of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij iets van uw gelaat.
Omdat wij dit ervaren, danken wij U met deze
woorden:

Heilig, heilig, heilig …
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
die U 'Abba', zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U
zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door
gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.

Offerande

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

