ZING - ZANG
Wekelijks zijn er een 10-tal mensen
die rond 10u naar de kerk komen
om de liederen van die viering
in te zingen / aan te leren.
Dit groepje hoopt stiekem
op versterking en laat daarom graag weten dat al wie
van zingen houdt, even welkom is.
Een voorproefje hiervan krijg je alvast op
maandag 7/8 en maandag 14/8 van 19u30
tot 20u45 in de kerk.
Dan worden een 8-tal Marialiederen gerepeteerd,
al dan niet meerstemmig, zodat de viering van
15 augustus een echte hoogdag kan worden.
We hopen dat jij je aangesproken weet!

Gedaanteverandering van Jezus
6 augustus 2017

Licht en Leven

TEREKENFEESTEN 2017

Christophe speelt vandaag hoofdzakelijk muziek van de
Napolitaanse componist Giovanni Salvatore (17e eeuw).

Voor de komende Terekenfeesten zijn er al heel wat
mensen die bevestigd hebben te komen meewerken.
Daarvoor al veel dank. Ook zeker dank aan al wie komt
eten! We kunnen altijd nog extra handen en voeten
gebruiken. Op uit te kiezen:

Lied

Vóór de viering: Toccata in a Corrente Prima.

Woensdag 16 augustus: voormiddag (tot …):
-opbouw van de zaal: hiervoor zoeken we vooral sterke
krachten die mee tafels kunnen helpen sleuren.
Zaterdag 19 augustus: voormiddag:
-keuken: voorbereiding van de maaltijden voor zondag
-zaal: dekken van de tafels
Zondag 20 augustus: vanaf 12u: mossel- palingfestijn
-zaal: bediening van maaltijden, dessert en drank
-zaal: ophalen van mosselschelpen
-zaal: afruimen van borden en zo nodig tafels dekken
-keuken: afwas
Woensdag 23 augustus: vanaf 14u30 tot 18u:
seniorenmiddag met Vanessa Chinitor
-zaal: bediening van drank en pannenkoeken
-keuken: afwas
Vrijdag 25 augustus: vanaf 14u30 tot 18u: kaarting
-zaal: bediening van drank en boterhammen
-keuken: afwas
-’s avonds: tafels herschikken en dekken
Zaterdag 26 augustus: mosselfestijn
voormiddag:
-voorbereiding van de maaltijden
-zaal: afwerken van de tafels
vanaf 18u:
-zaal: bediening van maaltijden en drank, dessert
-zaal: ophalen van mosselschelpen
-zaal: afruimen van borden en zo nodig tafels dekken
-keuken: afwas
Maandag 28 augustus: voormiddag tot …
opruimen van de zaal: we kunnen zowel sterke als
minder sterke krachten gebruiken
Dinsdag 29 augustus: voormiddag tot …
-schoonmaak in de keuken
Als je in de mogelijkheid bent een handje toe te steken:
miepol@telenet.be; lieve.vandriessen@telenet.be.

Gegroet jij die hier roept om recht,
om deel van leven.
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt
en om jou geven. Bid nu.....
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt,
Jij Ongeziene.
Dat Jij ons hart nog openbreekt,
dat wij Jou dienen. Bid nu.....
Welkom
Vandaag vieren wij eucharistie rond het verhaal
van Jezus op de berg. Zijn gedaanteverandering is
een beeld van zijn verrijzenis. Dat leven dat sterker
is dan de dood mogen ook wij vieren, telkens als
wij samenkomen.

Bidden om Gods nabijheid
God, een berg was de uitgelezen plaats
om U te ontmoeten.
Jezus nam er Petrus, Jacobus en Johannes
met zich mee.
Hij brengt ons hier samen in deze kerk,
met alles wat ons bezig houdt:
vreugde en verdriet,
verleden, heden en toekomst.
Wees hier bij ons aanwezig
en help ons om vrede en rust te vinden
in uw nabijheid.
Amen.
Loflied

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.
Maar even kwam er vrede in hun hart,
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.
Wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden
in het getekende, verwrongen mensengezicht
dat ‘lijden’ heet.
Slotgebed
God, Bron van leven,
het was goed om hier te zijn,
om uw stem te horen
en de warme gloed van uw nabijheid
aan de lijve te mogen ervaren.
Zend ons niet heen met lege handen,
vergezel ons op onze wegen,
zegen ons allen met kracht en goede moed,
omwille van Jezus, uw Welbeminde,
onze Broeder, onze Heer. Amen.
Lied

Al wat ik kan is roepen tot U,
een stem niet groter dan het hier en nu:
al wat mijn adem aan woorden vindt
zeg ik aan U.
Al wat ik kan is uitzien naar U,
een oog niet groter dan het hier en nu:
al wat de morgen mij brengen zal
dank ik aan U.
Gebed
Heer, neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze ogen opdat wij zouden zien
dat Gij de Heer van het leven zijt.
Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze oren opdat wij zouden horen
wat Gij, Vader, vraagt : “Luister naar Hem !”
Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar ons hart opdat wij zouden begrijpen
dat in het dal de liefde op ons wacht
en soms ook het lijden.
Spreek vandaag tot ons uw Woord van alle tijden:
“Wees niet bang! Ik ben met je!”. Amen.
Inleiding op de lezingen
Wit is de kleur van God in de eerste lezing,
een visioen van de profeet Daniël.
Wit is ook de kleur van Jezus in het evangelie. Hij
deelt in het leven van God dat nooit voorbijgaat.

Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht,
God heeft u zijn vrede eeuwig toegezegd.
Warmte voor wie koud lijdt, een huis voor iedereen,
God verdrijft het duister, laat geen mens alleen.
Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad,
God is licht en leven, 's mensen toeverlaat.
Mededelingen
Zending en zegen
Orgel Salvatore: Capriccio del Primo Tono

In die liefde voelen wij ons verbonden
met mensen die gestorven zijn ...
Aarzel niet, God, uw belofte waar te maken
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar wij voor altijd in vrede mogen leven.
Wij bidden voor onze mensenwereld.
Laat ons dromen boven fouten en pijn uit,
dat wij hem zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon. Amen.
Onze Vader

Eerste lezing

Daniël 7, 9-10. 13-14

Orgel Salvatore: Corrente Seconda
Tijd voor de kinderen
Evangelie Matteüs 17, 1-9
Homilie
Voorbeden
Wij bidden om Licht
voor mensen die getekend zijn
door ziekte, tegenslag of dood:
dat Gods Licht hen een weg mag tonen
naar een zinvolle toekomst.

Gebed om vrede en vredewens
Heer Jezus,
op de berg mocht Gij,
in de nabijheid van uw en onze Vader,
even de totale vrede ervaren.
Maar daarna moest ook Gij afdalen naar het dal,
waar tegenstand en lijden U te wachten stonden.
Ook ons leven verloopt niet altijd over rozen
en daarom vragen wij U:
Schenk ook ons, al is het soms maar even,
diepe vrede,
zodat wij ons op onze levensweg
gesteund en gesterkt weten door U.
Die vrede zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.
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
Bach/Vivaldi:
Concerto in G (BWV 973), 2de deel (Largo)
Om in stilte te lezen
Van tijd tot tijd moet je het doen:
de berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.
Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
van wie dit heldere licht afstraalt,
en in gezelschap van andere bergbeklimmers,
Godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Wij bidden om Licht
voor mensen die nieuwe wegen zien
en ze ook reeds bewandelen:
dat zij in hun eerlijk zoeken
naar wat goed is voor mensen,
geen tegenwerking maar bemoediging ondervinden.

Keer U, God, naar ons toe ...
Wij bidden om Licht
voor wie leiding geven in kerk en wereld:
dat zij mogelijkheden zoeken
om alle krachten te bundelen
voor ‘vrede door gerechtigheid’.

Keer U, God, naar ons toe ...
Wij bidden om Licht
voor ieder van ons:
dat wij oog hebben voor de mensen
die slechts kunnen dromen van een betere toekomst
en die rekenen op onze solidariteit.

Keer U, God, naar ons toe ...

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alle mensen.

Zo mogen ook wij hier samenzijn,
gedragen door U en door elkaar,
om vol verlangen uit te zien
naar een wereld van liefde en goedheid.

Wij geloven in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld,
vol van het beste in iedere mens.
Daarom willen wij U dank zeggen en prijzen
met deze woorden:

Daarom heeft God Hem opgewekt tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen
een stralend licht en een voorbeeld.
Wij geloven dat het evangelie van Jezus
een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Wij geloven dat als wij zijn spoor volgen,
vrede en eenheid mogelijk zijn
voor alle mensen.
Wij geloven in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.
Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.
Wij geloven dat God mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen
op het kwade.
Wij geloven dat in Jezus
het leven zegeviert over de dood voor altijd.
Amen.
Offerande Salvatore: Durezze e Ligature
Gebed over de gaven
God en Vader,
in dit brood en deze wijn
bieden wij U heel ons mensenbestaan aan,
met vreugde en verdriet, leven en dood.
Wil het aanvaarden en het omvormen.
Blijf ons nabij in ons zoeken naar U,
word voor ons voedsel voor elke dag,
bron van levenskracht
in Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Bidden bij brood en wijn van leven
God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
bovenop een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos.
Maar hun verlangen naar vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Heilig…
Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid
van lijden en dood.
‘Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd.
Zie, Ik ga iets nieuws beginnen.
Merk je het nog niet?’
Dat was zijn boodschap.
Daarom bracht Hij zijn leerlingen samen
om te eten, om te bidden,
om zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld van liefde en vrede.
Zo heeft Hij het ook gedaan
die avond voor zijn sterven,
toen Hij met zijn leerlingen aan tafel zat ...
Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.

God, zoals overal waar mensen samen komen
is ook dit samenzijn getekend door leed en pijn,
maar ook door geluk en vreugde.
Moge Jezus’ verrijzenis kracht en steun geven
om te geloven in uw goedheid.
God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in.
Geef dat we mogen blijven
hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde die sterker is
dan lijden en dood.

