GEBEDSLEIDER
Dinsdag is er om 20u
in de Heilige Familiekerk
een informatieavond voor
de gebedsleiders
en mogelijke gebedsleiders van onze parochie.
Om in de toekomst in onze geloofsgemeenschap
op zondag te kunnen blijven samenkomen om te
vieren, zullen we meer en meer mensen nodig
hebben die onder mee kunnen voorgaan
in de viering. Daarom zoeken we nog extra
mensen die deze taak op zich willen nemen.
Dinsdagavond komen vragen en suggesties
aan bod en bekijken we hoe dit alles vorm krijgt.
Wie dit al op zich neemt, is welkom.
Wie (misschien) interesse heeft: kom zeker af!

21 november 2021
Christus Koning b-jaar

Koning, Herder,
Trooster, Vriend,
Vredebrenger, Vorst
Lied

Mogelijks stel je vast dat er
mensen zijn die al een lange tijd
niet zien in de kerk.
Wil je weten hoe het met hem,
haar of hen is en neem je graag
eens contact op?
Dat waarderen ze ongetwijfeld.
Weet je niet hoe je ze kan bereiken.
Vraag het op het secretariaat:
we helpen je daar graag mee verder.
03 776 11 07 - secretariaat@sintjozeftereken.be.
Ben jij op één of andere manier een medewerker van
onze geloofsgemeenschap? Dan mag je de komende
dagen een mail of brief verwachten om je akkoord te
verklaren met de gegevens die we van jou verzamelen
(adres, telefoonnummer, …).
We willen uitdrukkelijk vragen om die mail of brief
te beantwoorden, zo kunnen wij jou immers blijven
contacteren en zijn wij als parochie in orde met de wet
op de privacy. Dank ervoor!
Krijg jij de komende tijd niets binnen en werk je toch
mee? Geef het door via het secretariaat aub.
03 776 11 07
secretariaat@sintjozeftereken.be.

Online adventsretraite
Ook dit jaar gaat er een online adventsretraite
door van het Ignatiaans platform. Wie inschrijft
ontvangt dagelijks een mail met input waarrond
je kan bidden. Er zijn ook een aantal zoomsessies
met verdere verdieping. Alles is uiteraard op
eigen tempo en vrijblijvend.
Bijkomend is er de gelegenheid om deel te nemen
aan een lokaal uitwisselingsgroepje. Lieven en
Bénédicte begeleiden graag een groepje voor de
wekelijkse samenkomst, op woensdag om 19u30.
Indien mogelijk fysiek. Dit van 24/11 tot en met
22/12. Voor meer info: lievenbilliet@gmail.com.

Koning, Herder, Trooster, Vriend,
Vredebrenger, Vorst,
Hoop voor wie in wanhoop leeft
en naar vergeving dorst.
Koning in een kribbe
en gebroken aan een kruis.
Zijn troost reikt ver voorbij zij dood
en eens brengt hij ons thuis.
Welkom
Koningskinderen zijn wij,
want onze God is op een bijzondere wijze ‘koning’,
een koningschap niet van deze wereld,
maar erkend en gevierd door allen die aan
het Rijk Gods gestalte willen geven in dit aardse
bestaan. Welkom in Gods naam: de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Ja, Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een scepter.
Zijn koningschap is van een heel andere aard:
Hij is een hartelijke Herder-koning
die gewonden optilt met beide handen.

Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn Woorden vaak niet beluisterd:
niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn naam om hun eigen ideeën
macht en gewicht toe te kennen.

Bidden om nabijheid
God, ontferm U over hen die vereenzaamd leven in onze buurt.
Dat wij hen opzoeken en nabij zijn.
Dat wij echt tijd maken voor hen.
God, ontferm U over hen die uit schaamte niemand durven binnenlaten bij hen thuis.
Dat zij in hun noden en zorgen
toch bijgestaan worden.

Gebed
God, als het stormt in ons leven,
als alles overhoop gehaald wordt
wat zeker en veilig leek,
geef ons dan beschutting tegen de harde wind,
een plek om op adem te komen.
God, geef dat wij niet altijd
de gemakkelijkste weg zoeken,
dat we durven protesteren
tegen alles wat onrechtvaardig is,
dat we niet bang zijn maar opkomen
voor iedereen die zich niet staande kan houden.
Dank, God, dat Gij ons zo sterkt met uw zegen.
Amen.
Lied

God, ontferm U over senioren die zich niet veilig voelen in de buurt.
Dat zij weten bij wie zij terecht kunnen
om in vrede gelukkig te zijn.
God, wees liefde in ons en help ons op weg
naar mensen, om zo uw droom
van een koninkrijk, waar allen met allen
gelukkig zijn, waar te maken.
Gloria

Gebed
Op het feest van Christus Koning bidden wij U:
wees aanwezig bij die ontelbare mensen
die vandaag gebukt gaan onder lijden,
geweld, vervolging, ziekte of eenzaamheid.
Houd uw ogen gericht op de mensen
van deze tijd die rechteloos en weerloos
door het leven gaan.
Wij willen geloven dat eens het leven
en de liefde een overwinning behalen
op alle verdrukking en kwaad,
dat eens alle machthebbers inzien
dat de aarde behoort aan iedereen. Amen.

Mededelingen
Met onder meer een woordje namens OKRA
Zending en zegen

Door Jezus danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest
dragen wij zijn Boodschap uit. Amen.
Onze Vader
Bidden om vrede
Wat kunnen wij concreet doen zodat onze handen
niet verslappen voor gerechtigheid?
Hoe tastbaar zijn onze tekenen van liefde
voor kwetsbare mensen?
Daarom bidden wij:
Jezus, wij zien uit naar uw komst,
uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Doe ons aanwezig zijn en laat ons
verantwoordelijk voelen voor mensen.
Dat wij volharden in aandacht en barmhartigheid
en vreugde delen voor elke mens.
Geef dat wij zo handen aan vrede geven,
U onze vredebrenger voor vandaag
en tot in eeuwigheid. Amen.

Inleiding op de lezingen
De profeet Daniël ziet in een visioen hoe het kwaad
wordt vernietigd. Alleen een menswaardig bestaan
kan immers beeld zijn van het Godsrijk.
De Mensenzoon geeft ons daartoe een duidelijk
voorbeeld: een koning die dient.

Eerste lezing

Daniel 7, 13-14

Een moment voor de kinderen
Orgel
Evangelie Johannes 18, 33b-37
Jezus, ik denk aan jou, Jezus, ik spreek met jou,
Jezus, ik hou van jou.

Voorbeden

Communie
Om in stilte te lezen Wim Holterman osfs
De Bijbel staat bol van dat ‘Koninkrijk’.
Het is er niet een van de gevestigde orde,
maar het vraagt om gevestigd te worden.
Het is een droom, een visioen,
niet alleen van Jezus, ook van zijn volgelingen.
Soms krijgt het gestalte, even, hier en daar.
Je ziet het waar ouders hun kinderen
omarmen en hen geborgenheid schenken.
Het is er waar mannen en vrouwen
volop geluk beleven aan hun liefde en trouw.
Het wordt zichtbaar waar mensen
opkomen voor vrede en gerechtigheid,
waar mensen en volken elkaar
recht in de ogen kunnen zien;
waar ‘mijn en dijn’ verandert in ‘ons’.
Door onze dagelijkse handel en wandel
verduistert ons zicht op dat Rijk wel eens.
Toch komt komt dat droombeeld
telkens weer boven.
Het laat ons niet los, ook al vinden we dat Rijk
wel eens onmogelijk en wereldvreemd.
Diep in ons weten we welke richting
we moeten gaan.
Op onze beste momenten proeven we er iets van.
Het doet weldadig aan, diepmenselijk
en goddelijk tegelijk.
Bidden om dat Rijk,
is de handen ervoor uit de mouwen steken
en werken aan het geluk van iedereen.
Want “wat je voor de minsten hebt gedaan”
dat maakt ons echt gelukkig en echt mens.

= het is goed te vertrouwen op de Heer

God, Vader en Moeder van het leven,
Gij die onze namen geschreven hebt
in de palm van Uw hand,
aan U leggen wij onze beden voor.
Bidden wij voor onze OKRA-leden
die overleden zijn in de periode
van november 2019 tot november 2021:
dat zij in U geborgen mogen zijn.

Bonum est confidere …

Bidden we voor mensen die moeten leven
met een lege plaats aan hun zijde
of langdurig fysisch of psychisch lijden:
dat ze in hun omgeving mensen ontmoeten
die hen steunen in woord en daad
zodat ze overeind blijven
en opnieuw genieten van het leven.
Bidden we voor iedereen die zich
professioneel of als vrijwilliger inzetten
om mensen getroffen door honger of armoede
gelijk waar in de wereld bij te staan:
dat ze vol eerbied en respect geduldig
luisteren naar deze mensen zodat zij zich
erkend en herkend voelen.

Bonum est confidere …

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Met allen die uw naam hoog houden
in lief en leed,
in leven en sterven, zingen wij:

Ik geloof in Jezus,
omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden,
dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.
Ik geloof in de Geest,
Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst,
ook in de moeilijke momenten van het leven.
Ik geloof in de verrijzenis van de mens,
Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood.
Amen.
Offerande

Gebed over de gaven
God, Vader van alle mensen,
ook nu weer roept uw Zoon ons samen
rond deze tafel.
Hij laat zich herkennen bij het breken van het
brood en nodigt ons uit om, Hem achterna,
ook ons leven te delen.
Voed en sterk ons om U te dienen in elkaar
en bovenal in onze minste medemensen. Amen.

Wij danken U, Heer, onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
Mens geworden.
Want Hij heeft die laatste avond brood genomen
(…).
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

Groot dankgebed
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, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden
en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Toen Jezus zijn werk van vrede
had volbracht, hebt Gij, Vader,
Hem hoog verheven
en Hem 'Mensenzoon' genoemd.
Zend zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht.
Zo wordt deze wereld een koninkrijk van vrede
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven.

