Op weg naar Pasen 2022:
• Neem de folder mee met alle info

27 februari 2022
Achtste zondag c - jaar.

in onze parochie (gratis).
• Voor en met kinderen is er een speciaal
gemaakte folder (gratis)
• De vastenkalender is beschikbaar aan € 2,5
Alles te vinden
op de deeltafel
achteraan in de kerk.

Vruchten van Liefde
Zondag 20 maart 2022:
Solidariteitsmaal Tereken
in Ons Huis aan vrije bijdrage:
De viering staat in het teken van
Broederlijk Delen met het solidariteitskoor
Weerbots.
Dit jaar is het ook mogelijk een maaltijd
af te halen. Schrijf je in via:
www.sintjozeftereken.be
of de lijst in de kerk.
Info: christinetrommelmans@hotmail.com.

Lied

In het kader van de campagne van Broederlijk Delen brengen twee vrouwen uit Colombia een bezoek aan ons dekenaat.
Op 15 maart ontmoeten zij het publiek
in het zaaltje naast de Sint-Jan-de-Doperkerk
in Beveren (Floralaan).
Info via cecile.hennissen@skynet.be.

Welkom
Gebed om nabijheid
Lieve God, wij hebben er spijt van
dat we niet zien dat:
we elkaar veel meer nodig hebben
dan we laten blijken,
veel meer te bieden hebben
dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen hebben dan wij uitspreken.
Dat we elkaar veel meer kunnen troosten
dan we beseffen,
veel meer kunnen danken dan we vermoeden,
veel meer kunnen steunen
dan we tot nu toe deden.

Dat we elkaar veel meer
kunnen aanmoedigen in het goede,
veel meer kunnen bewonderen in het schone,
veel meer kunnen helpen in het moeilijke.

Lied

God, Jij die één en al liefde bent,
help ons om onze eigen fouten te zien
en het goede te zien in elk-ander. Amen.
Eer aan God

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.
Mens voor de mensen zijn …
Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij.
Mens voor de mensen zijn …
Gebed
Wat is het, God, dat mensen openvouwt
in oeverloos vertrouwen?
Soms zien wij hoe zij
licht ontsteken in elkanders ogen.
Soms laten zij hun handen spreken
over niets dan zorg en tederheid.
Soms weten zij zich
in de loofhut van elkanders aandacht
als een kind geborgen.
Liefde alleen kan dat.
Gebed
Goede God, Gij hebt de hele wereld geschapen
als één wijde ruimte waarin de ene mens
de ander nodig heeft om uw liefde te ervaren.
God, help ons om anders te kijken
naar onze medemensen.
Help ons meer te zien dan de buitenkant,
dan het verlegen gezicht, het onhandige gedrag,
verder dan de vooroordelen,
verder dan we van hen verwachten.
Help ons de 'vruchten van uw liefde'
te laten voelen aan iedereen rondom ons. Amen.

Behoed die liefde in ons, God.
Bekleed haar met uw glans.
Ontsluit in haar
een kracht die leven geeft aan velen,
een geest die recht doet,
een toekomst zonder einde,
een schoonheid, duizendvoudig.
Laat ons in die liefde samen leven. Amen.
Mededelingen
Zending
en zegen

ASWOENSDAGVIERINGEN

Inleiding op de lezingen
In de eerste lezing worden onze daden vergeleken
met de vruchten van een boom.
In het evangelie spreekt Jezus
over onze blindheid door de balk in onze ogen.

Eerste lezing
Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 27, 4-7

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.

Onze Vader

Orgel

Moment voor de kinderen
Evangelie Lucas 6, 17 – 49
Homilie
Voorbeden
Bidden we voor onszelf:
dat we vredebrengers zijn
door onze woorden en daden.
Dat we niemand in de kou laten staan
doordat we alleen maar luisteren
naar het negatieve
en vergeten dat ook wij fouten maken.
Gebed om vrede
Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om minder af te breken
en meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door Jou beantwoord wordt met jouw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met ons zijn.

Communie
Om in stilte te lezen C. Leterme
Er was eens een krijger,
die niet meer wilde vechten.
Hij ging het woud in op zoek naar een kluizenaar.
‘Ik wil leren wat liefde is,’ zei hij.
De kluizenaar nam een schaakbord en zei:
‘Laten we een partijtje schaak spelen.
Wie verliest moet sterven.’
‘Akkoord,’ zei de krijger. Ze begonnen te spelen.
Meteen liep het spel slecht voor de krijger.
Hij speelde slechter en slechter
en voelde de dood al naderbij.
De kluizenaar speelde rustig voort.
De krijger sloot zijn ogen.
‘Ik ben een goede schaakspeler,’ zei hij tot zichzelf,
‘ik verlies alleen maar omdat ik zo bang ben,
Ik moet schaken zonder aan iets anders te denken.’
De krijger kreeg weer moed en speelde voort.
Na een tijd ontdekte hij een zwakke plek
in de verdediging van de tegenstander.
‘Waarom zou ik die brave man doden?’ dacht hij.
‘Toen ik slecht speelde,
had hij gemakkelijk kunnen winnen,
maar hij heeft het niet gedaan.
Ik denk er niet aan om hem te doden.’
Toen gooide de kluizenaar het schaakbord om,
keek de krijger aan en vroeg:
‘Weet je nu wat liefde is?’

Bidden wij voor de wereld
en haar roep om gerechtigheid en vrede:
dat wij als gelovige gemeenschap
hier niet aan voorbijgaan,
dat wij ons nooit laten verleiden
tot lichtvaardig oordelen,
dat wij niemand tot weerloos slachtoffer maken
van laster of kwaadsprekerij.
Dat wijzelf vredebrengers zijn.

Vader van alle mensen, verhoor uw volk.
Bidden wij om mededogen:
dat wij anderen geen lasten opleggen
die wij zelf niet kunnen dragen,
dan wat wij voor onszelf wensen.
Dat we een wegwijzer mogen zijn
in onze omgang met elkaar en
Gods Liefde vruchten mag dragen
in ons spreken en handelen.

Vader van alle mensen, verhoor uw volk.
Bidden wij in stilte om wat ons allen bezig houdt
…

Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde.
Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk voortzetten
en deze aarde bewoonbaar maken.
voor alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus' werk verder te zetten.
Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof dat ik persoonlijk wordt aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.
Offerande
Gebed over de gaven
God, hier in ons midden,
zie onze gaven van brood en wijn.
Deze vruchten van ons bestaan
zijn tekenen van verbondenheid met U
en met de aarde waarop wij leven.
Aan ons om bloeiende vruchten te zijn
aan de boom van het leven.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. 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

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 mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen
voor vergeving en verzoening.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Gezegend Gij, God om uw naam "Ik zal er zijn".
Gij zijt voor ons en met ons, zolang wij zijn:
mensen voor en met mensen.
Gij, God, die ons nabij zijt in vreugde en verdriet,
Gij die naar ons luistert en tot ons spreekt,
naar uw vrede kijken wij uit
nu wij hier samen komen om Jezus te gedenken.
Op die laatste avond
waarop Hij zijn afscheid voorbereidde (…).
Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij
Zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden, U, God, open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen;
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zien;
open onze oren,
opdat wij het verhaal van mensen horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen leven.
Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeeld van uw zorg om alles en allen.
Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
ook hen van wie wij afscheid hebben genomen (…).
Ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.
Geef dat het zichtbaar is
dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God. Amen.

