16 januari 2022
Tweede zondag
c - jaar.

Intredelied
We dragen de kruisjes van de overledenen
van december mee in ons midden

Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog een wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
We brengen de overledenen in ons gebed
Een stukje evangelie Johannes 2, 1-12
Er was feest in Kana.
Jezus’ moeder was er en ook Jezus
en zijn vrienden waren uitgenodigd…

Welkom
Ook wij zijn hier vandaag uitgenodigd
om ons te verbinden.
Lied

Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Onthul ons dan Uw Aangezicht,
uw Naam die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.
Een stukje evangelie
Op een gegeven moment raakte echter de wijn op.
Zijn moeder zag dat er iets misliep en zei tegen Jezus:
"Ze hebben geen wijn meer".

Bidden om nabijheid
Ook bij ons geraakt de wijn soms op,
wat feest had kunnen zijn, verwatert.
We zien mensen en onszelf,
soms bezig met ieder-voor-zich
De groten ten koste van de kleinen,
de machtigsten ten koste van de zwakken.
Buren worden vreemden,
we vertrouwen geen mens.
Onze wijn is op.
Daarom bidden wij U, God, kom ons nabij
met uw barmhartigheid, met uw ontferming.
Doe ons uw liefde voelen zodat wij vieren
dat Gij om mensen bekommerd zijt.
Schenk ons uw vergeving zodat wij
ten volle leven. Amen.
Orgel
Een moment met de kinderen
Een stukje evangelie
"Laat dat maar aan mij over" zei Jezus,
"het is mijn uur nog niet".
Zijn moeder zei tegen de bedienden:
"Doe maar wat Hij je zegt".
Er stonden daar zes waterkruiken,
elk met een inhoud van 80 tot 120 liter.
"Vul die kruiken met water", beval Jezus.
Ze vulden ze tot de rand toe.
"Schep er nu wat uit en breng dat naar de tafelmeester".
Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water
dat intussen wijn was geworden.
Hij wist niet waar die wijn
vandaan kwam.
Dat wisten alleen de bedienden
die het water hadden geschept.
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea
een begin met de tekenen
en openbaarde zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen
geloofden in Hem.

Lied

Homilie
Voorbeden
Hier gedenken wij, in eerbied,
mensen die bij ons aankloppen,
verlegen om iets te zeggen,
zoekend naar zichzelf
en soms iemand vindend die naast hen staat.
Wij bidden dat zij weer kunnen lachen
dat zij weer toekomst zien.
Heer, aanhoor ons …
Hier gedenken wij, in dank, om mensen
die groots en geweldig of klein en ongezien
gaan in uw spoor,
die zoeken naar wegen van inzicht en uitzicht,
soms twijfelend gelovend.
Wij bidden dat zij volharden in aandacht
dat de toekomst hen lief blijft.
Heer, aanhoor ons …

Hier gedenken wij, in pijn,
de mensen die er alleen voor staan,
moegestreden, uitgehold.
Zij die iemand missen
zij voor wie het leven een harde strijd is.
Wij bidden dat zij niet vergeefs leven
en dat menswaardigheid hen ten deel valt.
Heer, aanhoor ons …
Omwille van onszelf, bidden we:
geef ons geduld
en maak ons als zoete wijn voor anderen
omwille van hen, omwille van ons
omwille van Jezus Messias, onze toekomst. Amen.
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 zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.
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 ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.
Ik geloof in Ik geloof in eeuwig leven
dat mensen die gestorven zijn
niet verloren zijn
en opgenomen worden in Gods grote liefde.
Offerande
Gebed over de gaven
Goede God,
Gij nodigt ons uit aan uw bruiloftsmaal
waar de waterkruiken gevuld zijn
met kostbare wijn.
Wij bidden U:
dat dit brood en deze wijn
ons vernieuwen en het verbond bevestigen
tussen mensen onderling en met U. Amen.

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

Toen Jezus zijn werk van vrede
had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem Mensenzoon genoemd.
Want op die laatste avond van zijn leven (…).

Jezus Christus ik verwacht U,
vul mij met uw Geest
Jezus Christus ik verwacht U,
vul mij met uw Geest
Zend zijn Geest hier in ons midden,
de Geest die samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.
Wij bidden U voor alle mensen,
voor onze paus en bisschoppen,
allen die leiding geven in kerk en wereld.
Gedenk alle mensen die leefden zoals Hij,
gedenk alle mensen die gestorven zijn,
hen die we bij naam noemen (…),
zovele mensen die ons dierbaar waren,
maar ook hen wiens naam
nooit meer gehoord wordt.
Zo wordt deze wereld
een koninkrijk van vrede
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.
Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest dragen wij zijn boodschap verder uit
tot het einde der tijden. Amen.
Onze Vader
Vredewens
Vrede en alle goeds wens ik je toe,
vrede diep in je hart
vrede die je vervult met diepe vreugde, liefde,
vertrouwen, dankbaarheid.
Vrede die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Dat de eenvoud, de verwondering,
de verbondenheid en de vriendschap
ons vervult met vrede,
vandaag, morgen, altijd.
Die Godsvrede zij altijd met je.
Wensen wij elkaar die Godsvrede
van harte toe.
Communie

Om in stilte te lezen
In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.
De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.
De tweede kruik bevatte wijn
geperst uit vele druiven.
Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet,
maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.
De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.
De vierde kruik bevatte de wijn
van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,
hen altijd weer nieuwe kansen geven.
De vijfde kruik bevatte wijn
van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt,
dat het God is die samenhoudt.
De zesde kruik bevatte
de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt
voor al de dagen die God schenkt.

Slotgebed
Goede God,
we hebben uw woord gehoord,
met brood en beker
werden wij uitgenodigd ons te verbinden.
Wij bidden U
dat wij Jezus blijven navolgen
en groeien in het schenken van klare wijn.
Zo zijn wij elkaar gegeven,
zingen we de lofzang om het leven
en wordt de liefdesbeker voller.
Gij die zijt in tijd en eeuwigheid. Amen.

Lied

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop:
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Mededelingen
Kreeg je vorige zondag of op de impulsavond
een speldje mee met een smiley?
We nodigen je uit om het te
dragen als teken van een 'blije'
kerk. Kreeg je geen? Neem dan
een kaartje mee met een mooie
spreuk. Ze liggen achteraan in de kerk.

Zondag 30 januari vieren we lichtmis.
Wil jij voor een halve kg
pannenkoeken bakken?
Vul dan je naam in op de lijst
in de kerk of stuur een mailtje:
lieve.vandriessen@telenet.be.
We delen ze graag uit, niet in de kerk,
wel bij het buitengaan langs de zijpoort!

Zending en zegen

