20 februari 2022
Zevende zondag c - jaar.

Meer dan gewoon
Intrede met orgel
We gedenken
Lied

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.
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.
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.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Welkom
Welkom aan Naomie die we graag opnemen
in de katholieke kerk.

Gebed om nabijheid
Jezus Gij geeft ons een nieuw gebod:
"Heb elkander lief, bemin je vijanden,
wees barmhartig zoals je hemelse Vader.”

Te gemakkelijk troosten we onszelf met de gedachte
dat dit een ideaal is en dus niet haalbaar.
We vergeten echter dat Gij ons steeds nabij zijt
en telkens weer met ons op weg gaat.
Daarom, God,
vragen wij elkaar en Jou om vergeving
zodat ons hart klaar is
om Jou alle lof toe te zingen. Amen.
Stilte
Lofzang

U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.
Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan,
gedenk ons in Uw koninkrijk
want Jezus is uw Naam.
Gij, die voor ons ten beste spreekt,
Jezus, Gij zijt de Heer.
O, eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
Gebed
Heer, onze God,
Jij roept ons op om Je te volgen
en onze eigenwijsheid los te laten.
Maak ruimte in ons hart
en richt ons vertrouwen op Jou.
Dat vragen wij voor vandaag en alle dagen.
Amen.
Een moment met en voor de kinderen
Koning Saul maakte jacht op David.
Maar als David de kans krijgt zich van zijn vijand
te ontdoen, laat hij Saul het leven.
Zo is onze eerste lezing een illustratie
van het evangeliewoord: "Heb je vijanden lief".

Eerste lezing

1 Sam. 26, 2.7-9.12-13.22-23

Orgel
Evangelie Lucas 6, 27-38
Jezus, ik denk aan Jou,
Jezus, ik spreek over Jou,
Jezus, ik hou van Jou.

Homilie
Stukje orgelmuziek
Geloofsbelijdenis
Wij geloven door alle twijfel heen
dat Gij de Schepper zijt van alle leven.
Wij geloven door alle twijfel heen
dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens,
dat Gij met geen dood genoegen neemt.
Wij geloven met alle hoop die in ons is
dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden,
te beschermen
en tot vrede te brengen,
dat Gij telkens weer in ons
de hoop doet groeien
dat de dag van vrede komt
Wij geloven in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven.
Amen.
Opname van Naomie in de katholieke kerk
Ik geloof en belijd alles
wat de heilige katholieke Kerk
als door God geopenbaard,
gelooft, leert en verkondigt.

Voorbeden
Wij danken Je, God,
voor Naomie en haar familie
die samen met ons eucharistie vieren,
zodat we elkaar kunnen helpen
om te geloven en te vertrouwen.

= het is goed te vertrouwen op de Heer,
te hopen op het goede.

Bidden wij dat Gij, Barmhartige God, ons zegent,
maar ook hen die wij als 'onze vijanden' zien,
dat het kwaad van vijandschap
het verliest van de stille kracht,
van geduld en verdraagzaamheid.
Laten wij vertrouwen
in de kracht van hoop en liefde.
Bonum est confidere...
Bidden wij voor mensen
die in deze tijd tegenkracht durven zijn,
die blijven opkomen voor solidariteit
in een sterk geïndividualiseerde wereld,
die durven stelling nemen tegen
wat onze samenleving onmenselijk maakt.
Het is immers goed te vertrouwen op de Heer
en te hopen op het goede.
Bonum est confidere...
Offerande
Gebed over de gaven
Liefdevolle God,
regen, zon en zaad zijn er voor alle mensen.
Waarom dan ook niet water, wijn en brood,
de rijkdom van het leven?
Maak ons dankbaar om uw grootste gave:
liefde in overvloed.
En mag het ook ons gegeven zijn
te breken en te delen. Amen.
Gebed 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, onze Vader, wij zeggen "dank Je wel"
want Jij hebt alles zo prachtig gemaakt:
de mensen en de dieren, de lucht en de vogels,
de bloemen en de zee,
het vele licht dat ons omringt.
Wij geloven dat Jij hier bij ons bent.
Dank Je voor alle mensen,
die voor ons zorgen,
iedere dag opnieuw.
Dank Je wel, God voor Jezus,
jouw Zoon, onze Heer.
Hij toont ons
hoe wij elkaar kunnen vinden.
Daarom zingen we:

Nu we hier samen zijn, goede Vader,
denken wij met eerbied aan die laatste avond
toen Jezus, zoals wij nu,
met zijn vrienden aan tafel was (…).
En wij zingen:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Jezus was de vriend van groot en klein.
Wij vragen Je:
help ons mensen graag te zien,
niet alleen zij die van ons houden
maar ook de mensen die niet meetellen
in onze wereld.
Zegen ook alle mensen die gestorven zijn:
medeparochianen, vrienden en kennissen.
Heel speciaal noemen we vandaag (…)
moment van stilte

Meer en meer willen wij op Jezus lijken
en doen wat Hij gedaan heeft:
ons leven breken en delen met elkaar.
Dan zullen wij Jou altijd loven,
danken en eren, samen met Jezus,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Onze Vader

Bidden we met open handen
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, in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede
De hoop, zegt God, die verbaast me,
Dat de mensen zien, hoe alles gaat,
en dat ze geloven dat het morgen beter zal zijn.
Dat mensen zien dat er oorlog is en geweld,
soms alleen maar met woorden,
en toch geloven ze dat er eens vrede zal zijn,
voor iedereen, voor altijd.
Dat is verbazingwekkend.
het is het grootste wonder van mijn genade.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van zijn vrede.
Communie
Om in stilte te lezen
God is goedheid. De priester had het al vaker
beweerd. Maar een jonge vrouw was het er
niet mee eens. ‘Waar is die goede God dan?
Hij zegt niets, Hij doet niets!' De priester wees
omhoog naar de zon. 'God is als de zon.
Ook de zon zegt niets en doet niets.
Maar niemand zou zonder de zon kunnen'.
De vrouw dacht na. Zij had al veel meegemaakt in haar jonge leven.
Zij keek niet omhoog maar naar de grond.
Zij wees naar de donkere schaduwplekken
die overal te zien waren.
'Waar de zon schijnt, zijn er ook donkere
schaduwen', zei ze.
De priester kon het niet ontkennen,
hij kende de bittere werkelijkheid van de
duisternis. 'Je hebt gelijk', zei hij,
'maar vergeet dit niet: houd uw gezicht
steeds op de zon gericht. Zo zullen
de schaduwen steeds achter u vallen.'
Stephan De Jong

Slotgebed
Liefdevolle God,
Gij omringt ons met zorg en tederheid.
Wij bidden Je:
Blijf ons nabij, zodat wij Je horen:
jouw woord, jouw stilte, jouw liefde.
Dan komt jouw Koninkrijk nabij.
Wij vragen het door Jezus, onze Broeder. Amen.

Lied

Als God het hart van kleine mensen
tot zijn thuis wil kiezen,
dan kunnen wij alleen maar geven,
nooit meer iets verliezen.
Een huis van steen, een hart van goud …
Mededelingen
Zending en zegen

ASWOENSDAGVIERINGEN
in onze Sint-Jozefkerk:
woensdag 2 maart 2022
om 10u30 én om 19u30.

Breng je oud palmtakje mee
om te verbranden tot stof en as.

Affiches , flyers zijn beschikbaar
om uit te hangen en rond te delen.
Ook steunkaarten te verkrijgen.

Een fijne wandeling, vertrekkend vanuit Belsele, voor jong en iets ouder.
Je vindt hierover meer info op de website
van parochie Heilige Nicolaas Van Myra.

