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VERBINDEN
Orgelmuziek
Passamezzo antico, opus 28 Luc De Winter
Lied

Welkom
Een week na Pinksteren vieren we het feest
van de heilige Drie-eenheid:
God, die Vader, Zoon en Geest is.
Een mysterie dat niet uit te leggen is,
hoe vaak het ook al werd geprobeerd.
Laten we ons liever afvragen
wat die God voor ons betekent.
Waar vorige week de schijnwerpers
gericht stonden op Gods Geest,
vieren we vandaag de totaliteit van God:
Hij die als een Vader
met moederlijke liefde voor ons zorgt.
Hij die Jezus zond om
aan die liefde een gezicht te geven.
Hij die ons door zijn Geest
laat delen in die liefde.
Van zijn liefde willen wij getuigen,
in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.

Lied
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht
een warmt' in hart en ogen.
Bidden om Gods nabijheid
Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
We leggen dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.
Gij neemt ons aan zoals wij zijn
met onze fouten en onze gebreken.
Gij zijt voor ons een goede Vader.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Gij toont ons de weg naar het hart
van onze medemensen,
naar samenleven in liefde.
Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Gij zijt de Kracht in ons
die ons helpt goed te zijn,
geduldig, vreugdevol,
vredestichtend, vergevend.
Geest van God in ons, ontferm U over ons.
Geest van God in ons, ontferm U over ons.
Lied
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Gebed
Drie-Ene God,
maak ons ontvankelijk voor uw spreken,
maak ons gevoelig voor uw aanwezigheid
hier, in ons midden.
Geef dat durven getuigen van uw naam
"Ik zal er voor je zijn"
Dat vragen wij u voor vandaag,
door uw Zoon en de Heilige Geest,
voor alle dagen van ons leven. Amen.

Inleiding op de lezingen
Met God op stap gaan naar je medemensen toe,
is Vader zijn.
Je zal hevig naar hen verlangen en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven, hen ernstig nemen
en geloven in diegenen met wie je werkt.
Op stap gaan is ook Zoon zijn.
Je gedragen voelen en gestuwd
door een innige liefde
die je helpt loskomen en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt om voluit te leven.
Zo kan je jezelf aanvaarden
en ook ieder ander met wie je samen bent.
Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn.
Je niet op jezelf richten
of op een heel beperkt doel,
maar verder kijken.
Samen eerlijke horizonten zoeken
naar helende eenheid toe.
Mozes herinnert ons in de eerste lezing
aan het unieke verbond
dat God met hen gesloten heeft.
Jezus zendt ook ons uit om te getuigen
van de Vader, de Zoon en de Geest.
Eerste lezing Deuteronomium 4, 32-34.39-40
Orgel
Sarabande, HWV 437 - Georg Friedrich Händel
Een moment met de kinderen
Evangelie Matteüs 28, 16-20
Jezus, ik hou van je, Jezus, ik spreek over je
Jezus, ik hou van je

Homilie
Voorbeden
Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons als Vader nabij wil zijn.
Dat wij erop mogen vertrouwen
in Hem geborgen te zijn,
in Hem geliefd te zijn,
ook als wij door tegenslag en tegen-kanting
onderuit worden gehaald.

= daar waar liefde is en goedheid, daar is God

Bidden wij tot de drie-ene God,
die zich in zijn Zoon aan ons liet kennen.
Voor allen die zoeken en geen weg weten.
Dat zij het spoor mogen vinden
naar mensen die hun weer hoop geven,
naar woorden waarvan ze kunnen leven,
naar stilte waarin Gods stem te horen is.
Ubi Caritas …
Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons in zijn Geest begeestert
tot creatief spreken en doen.
Voor allen die ons voorgaan in geloof.
Dat zij ons bemoedigen en inspireren.
Dat zij niet ophouden Gods grootheid
te verkondigen, en door woord en leven
blijven getuigen van zijn onbegrensde liefde.
Ubi Caritas …
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
Hij die als een Vader
met moederlijke liefde voor ons zorgt.
Ik geloof Jezus,
die aan Gods liefde een gezicht gaf.
Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg,
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.
Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene Kracht
op onze levensweg.
Hij houdt Gods liefde in ons levend.
Ik geloof in de gemeenschap van mensen samen
op weg,
die blijft geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen.
Offerande
Liefde gaf U duizend namen - instrumentaal
Gebed over de gaven
Vader, uw naam is mooi en eenvoudig:
‘Ik zal er zijn voor U’.
Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar.
Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest,
die ons doet getuigen van Jezus, uw Zoon
en onze Broeder. 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, wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden
en van elkaar houden;
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U God
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit
en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam en zingen:

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven
met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Op de avond vóór zijn sterven,
zei Hij aan zijn vrienden:
"Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie
eten."
Toen nam Hij simpel dagelijks brood,
zegende het, brak het en zei:
"Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de
mensen. Kom, eet ervan, Ik ben het
en Ik blijf bij u, altijd."
Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn
en zei: "Kom, drink ervan,
Ik geef Mij er helemaal in weg.
Doe verder wat Ik jullie heb voorgedaan."
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.

Als de hand die we reiken
ons kracht verleent
en het kleed dat we schenken
ook ons bekleedt,
dan heeft God ...
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn
zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.
Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest
die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie,
ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden
naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
En wij bidden voor hen die gestorven zijn (…)
Zij leven verder op een nieuwe manier.
Als de troost die we geven ons hart verbindt
en de hoop met het delen van pijn begint,
dan heeft God ...
Onze Vader
Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
bidden wij tot Hem die ook wij als 'Vader' mogen
aanspreken.
Laten we dit doen met open handen, als teken
dat wij willen getuigen van Gods liefde.
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 en vredewens
Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Schenk ons uw Geest.
Dat Hij ons nieuwe wegen leert gaan
en ons laat getuigen
van Gods aanwezigheid in ons midden.
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Communie
Ave Maria - Giulio Caccini
Om in stilte te lezen Manu Verhulst
Een merel in de avondzon
fraselt in zijn boom een melodie
beneden luistert iemand en glimlacht.
Het is een kleine triniteit:
de merel en de melodie en de glimlach
vormen één geheel.
Ergens in de stad straalt dezelfde avondzon
in het glasraam van de kathedraal,
legt voorzichtig, stil en bescheiden
al de kleuren op de grond.
Zon en glas en kleur
een trinitair gedicht zonder woorden.
Doorheen Maria kwam het Licht
en werd een verhaal van liefde tot de dood.
Het eeuwig Licht is de Vader, zijn Liefde
wordt zichtbaar in de Zoon en wat dat
onder mensen teweeg brengt,
is de Geest die leven geeft:
Drievuldigheid,
in tijd en eeuwigheid.
Slotgebed
Drie-ene God,
uw naam is liefde, liefde tot het uiterste.
Wij danken U dat Gij U met ons verbindt
en bidden U:
dat wij van uw liefde durven getuigen
zodat heel de wereld een plaats wordt
waar mensen elkaar leven en geluk gunnen.
Dat vragen wij U, hier en nu en altijd. Amen.
Lied

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet,
zolang ik leven mag.
Mededelingen
Zending en zegen
Orgel
Fugue sur la Trompette - François Couperin

Graag gooien we de ramen open,
om vanaf 13 juni - hopelijk - weer met 100 mensen
in de kerk te kunnen samenkomen.
Dit willen we graag in de kerk ook zichtbaar maken.
Daarom deze uitnodiging:
Kleur en knip de duif en vlam
je vindt deze op de website: sintjozeftereken.be
en breng één of beiden naar de Sint-Jozefkerk
van Tereken.
Het andere kan je ook schenken aan iemand
om voor het raam te hangen.

Pax Christi biedt gratis een webinar aan
omtrent de brief van de paus 'Fratelli Tutti'
INSPIRATIE EN OPDRACHT TOT VREDE VANDAAG
Wat zegt de encycliek ‘Fratelli tutti’ over vrede?
Welke plaats kunnen dialoog, herstel en vergeving innemen
in ons leven?
Hoe ga je om met conflict, onrecht en geweld op je pad?
En hoe vertaal je dat oog in oog met internationale
gewelddadige conflicten?
Aan het woord: Prof. em. Johan Verstraeten
(KU Leuven / Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede)
en Annemarie Gielen
(Pax Christi Vlaanderen).
Praktisch:
Dinsdag 6 juli 2021
van 9.30 u. tot 11.30 u.
Online Webinar via Zoom,
dit is gratis,
maar inschrijven is verplicht via de website van Pax Christi

