Communie aan huis brengen
Misschien is het u ook al opgevallen wanneer u tijdens
de eucharistieviering naar voor komt
om de communie te ontvangen: iemand naast u vraagt
één of twee heilige hosties extra en stopt deze in een
"pyxis" om mee te nemen.
Het zijn mensen die zo goed zijn om zieke
of oudere mensen thuis de communie te brengen.
Het lijkt ons zinvol om deze zorgdragers
eens samen te brengen: Wie zijn ze?
Waarom doen ze dit? Wanneer? Op welke manier? …
Een avond om te danken, om ervaringen uit te wisselen
en om geïnspireerd verder te gaan.
Neemt u (wekelijks of bij hoogdagen) voor
iemand de communie mee, of zou u dat in de
toekomst graag doen, wilt u dan na de viering
heel even blijven, dan geven wij u graag een
persoonlijke uitnodiging mee voor de
samenkomst is op dinsdag 26 mei
om 20u00 in de pastorij van Tereken.
U kan ook uw naam en adres doorgeven aan:
Fred De Rooze, Kuiperstraat 26, 03 776 74 80,
alfred_derooze@hotmail.com.
OF via het parochiesecretariaat: 03 776 11 07.

Verbonden
in
liefde
7e Paaszondag
b-jaar
17 mei 2015
Christophe speelt vandaag werken van Johann Sebastian
Bach (1685-1750):
Fantasia, Praeludium en Fuga in a-moll (BWV 904 en 559)
Ondertussen dragen we de kruisjes van hen die in april
overleden zijn, mee naar voor. We noemen hun namen
om voor hen te bidden en licht te laten branden.
Zo zingen we om nabijheid.

Lied

Wil je graag via mail op de hoogte gehouden
worden van een aantal activiteiten van onze
geloofsgemeenschap, interessante initiatieven,
of om af en toe eens aan iets mee te werken,
bezorg dan je mailadres aan Lieve.
Of stuur haar een mailtje:
lieve.vandriessen@telenet.be.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 2x
Dat wij niet leven, gevangen in leegte,
dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 2x
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 2x
Welkom

In de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
mogen we ons aansluiten bij het gebed van Jezus.
Zijn diepste wens is onderlinge verbondenheid.
Hij wil een leven van gerechtigheid, van recht en liefde
voor iedereen. We bidden om uithoudingsvermogen
om te blijven getuigen van wat ons bezielt.

Bidden om de nabijheid
Goede God,
zoals Gij Jezus in de wereld zendt,
zo zendt Hij ons.
Zoals Gij één zijt met uw Zoon,
zo wilt Gij met ieder van ons verenigd zijn.
Wij bidden U:
maak ons eensgezind in liefde
en behoed ons voor onenigheid.
Dit vragen wij U, Bron van alle Liefde. Amen.

Slotgebed
God, onze Vader,
leer ons in eenvoud te leven,
door elkaar gedragen in liefde.
Schenk ons uw Kracht.
en geef dat wij elkaar tot beker zijn.
Dan zal de wereld geloven in Hem
die Gij gezonden hebt: Jezus de Christus,
Bron van liefde voor tijd en eeuwigheid. Amen
Lied

een Marialied in deze meimaand

Lied

Mededelingen
Zending en zegen
Orgel
Gebed
God van liefde, uw Zoon
nam brood en wijn als teken van zijn liefde:
Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden.
Help ons, in zijn naam,
op te komen voor de anderen.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen
van ons leven. Amen.
Inleiding op de lezingen
In de eerste lezing legt Johannes uit
dat de liefde de grondslag is van ons christelijk leven.
En in de evangelielezing horen wij
Jezus’ laatste biddende woorden tot zijn Vader.
Je zou ze zijn testament kunnen noemen.

Postludium van Fuga op thema van Legrenzi (BWV 574)

Uitkijken naar Pinksteren:
-Pinksterwake om 20u00 op zaterdag 23 mei
in de Sint-Nicolaaskerk
-Pinksterviering op Tereken op zondag 24 mei:
breng je zelf een kaars mee van thuis,
deze mag gerust al eens gebrand hebben.
Zo kunnen we een warm vuur uitstralen.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid
brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.

Eerste lezing

Onze Vader

Johannes 17, 11b-19

Gebed om vrede en vredewens
Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Daarom bidden we:

Homilie

Geest van God, doe ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld en medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
laat dan de wereld vol van vrede zijn.

eerste brief van Johannes 4, 7-10

Orgel

Fuga 1 op thema van Legrenzi (BWV 574)

Evangelie

Voorbeden
We bidden voor onze wereld dichtbij en veraf:
dat het goede het haalt op wat leven neerhaalt;
dat de rede het wint van de haat,
dat verbondenheid groeit en mensen in vrede leven;
dat onze woorden niet verdelen of uitsluiten
maar samenbrengen en gemeenschap stichten.

Moge Gods vrede over u komen en u vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede 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
Fuga 3 op thema van Legrenzi (BWV 574

Om in stilte te lezen

Wim Holterman osfs

Wachten op de Geest van God
is vooruitzien naar een bezield leven,
naar een nieuwe wereld.
Het is deuren en ramen en vooral je hart openzetten,
zodat er een nieuwe geest kan gaan waaien.
Het is aan de revolutie van de liefde
nieuw leven inblazen;
het is aan het getuigenis van Jezus
opnieuw handen en voeten geven.
Wachten op de Geest van God is opgewassen worden
tegen alles wat je afhoudt van volop leven
voor God en voor de mensen.

Voor alles wat wij vandaag uit ons leven
naar hier meebrengen,
voor deze geloofsgemeenschap
met nu eens lief en dan weer leed:
kinderen die hun eerste communie vierden,
mensen die samenkomen omwille van de dood
van een dierbaar iemand.
Wees geen vreemde God
als twijfel sterker wordt dan geloof,
als het licht in ons dooft,
als wij elkaar geen leven kunnen geven:
laat ons dan voelen dat Gij een God
van leven en liefde zijt.

Vader wij bidden u…

En bidden wij in deze dagen ook
om de kracht van de Geest:
om daden die een getuigenis zijn,
om het goede dat inspireert,
om nabijheid die deugd doet en kracht geeft,
om een geloof dat leven doet.

Vader wij bidden u…

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de levende God,
vader van onze Heer Jezus Christus,
onze God, onze Vader almachtig.
Alle dingen heeft Hij geschapen
in zijn enige geliefde zoon,
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.
Jezus, licht van het eeuwige licht
woord van God getrouw en waarachtig
Jezus, onze genade en waarheid.
Om deze wereld van dienst te zijn
om ons menselijk lot te delen
is hij vlees van ons vlees geworden.
Uit de wil van de heilige Geest
en uit de maagd Maria geboren
is Hij een mens geworden als wij.
Om onze zonden werd Hij gebroken,
ja gehoorzaam ten dode toe
heeft Hij zich op het kruis gegeven.
Daarom heeft Hij de naam ontvangen :
eerstgeborene uit de doden,
zoon van God en Heer van allen.
Hij zal komen, God weet wanneer
om recht te doen aan levenden en doden.
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.
Ik geloof in de kracht van de geest,
in de liefde van vader en zoon,
in het verbond van God met de mensen,
in de kerk, het lichaam des Heren,
samengeroepen en uitgezonden
om te doen wat Hij heeft gedaan:
om te dienen en te verlichten,
om te dragen de zonden van de wereld
en te stichten vrede op aarde.
Ik geloof dat wij zullen verrijzen
met een nieuw onsterfelijk lichaam,
want hij is een God van levenden. Amen.
Offerande

Fuga 2 op thema van Legrenzi (BWV 574)

Gebed over de gaven
Heer,in woord en gebaar willen wij uitdrukken
wat blijkbaar nog niet kan:
mensen die in totale vrede leven met elkaar.
Christenen herkennen elkaar
in het breken van het brood
en het drinken uit de beker.
Moge wij door dit samen-vieren
intenser verlangen naar de komst van uw Geest.
Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven
Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan
te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.
Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.
Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.
Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden
aan tafel zat (...).

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit
deze beker, verkondigen wij de dood
des Heren, totdat Hij komt.
In zijn Geest bidden wij U voor de mensen
die gestorven zijn (...)
Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

