AANZET TOT EEN (EUCHARISTIE)VIERING BIJ HET JAARTHEMA

‘T ZAL WEL ZIJN
WELKOM
Vg.:

Welkom allemaal in deze viering waar iedereen welkom is.
Laten wij dit jaar werk maken
van echt samenzijn
van een manier van leven
waar wij elkaar echt graag zien,
waar vriendschap verder groeit
en wij elkaar ruimte geven,
geborgenheid, warmte,
zodat alle leden ervaren
dat ze graag gezien worden,
zomaar, onvoorwaardelijk,
waar wij elkaar ontmoeten en onthalen
en ieders ‘anders-zijn’
aanvaard en gerespecteerd wordt.
Wij gaan dat nu doen en vieren
in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

VERGEVINGSMOMENT
Vg.:

Vg.:

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg. Achterom kijken om te zien
waar er bochten in de weg zaten. In het reine komen met jezelf en met de anderen om
weer vol frisse moed verder te kunnen gaan waarbij het welzijn van de ander voorop
staat. Bidden wij samen tot God en tot elkaar om zijn deugddoende vergeving.
-

Geven wij elkaar de ruimte om te zijn wie wij zijn?
Gunnen wij elkaar de vrede om te kunnen worden wie wij in aanleg zijn?
Heer, ontferm U over ons.

-

Beseffen wij hoe ons gedrag het welzijn van de ander te niet kan doen?
Overzien wij de gevolgen van geweld, ook als die niet lichamelijk zijn?
Christus, ontferm U over ons.

-

Wie in onze buurt vraagt aan ons om een uitgestoken hand,
een schouder om op uit te huilen?
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor onze fouten. Geef ons de kracht
en het inzicht om het welzijn van de ander altijd voorop te stellen, zodat wij uitgroeien
tot een groep waarin iedereen zich thuis kan voelen. Amen.

OPENINGSGEBED
Goede God,
een nieuw scoutsjaar,
waarin we het welzijn van alle leden en leiding
centraal willen stellen,
ligt voor ons.
Beziel ons en doe ons geloven
dat we met Uw steun en nabijheid
kunnen bijdragen tot het welzijn van allen.
Sterk ons in ons jeugdig enthousiasme
om alle vormen van onrecht uit de wereld te helpen,
naar het levensvoorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Lezing uit het boek van de profeet Zacharia (7, 9-10)
‘Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor
elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er
niet op uit om een ander kwaad te doen.’
Lied
Lezing uit het evangelie zoals ons dat is overgeleverd door Matteüs (22, 34-40).
Toen de Farizeeën hoorden dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij
elkaar en één van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem op de proef te stellen: ‘Meester, wat is
het grootste gebod in de wet?’ Jezus zei hem: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw
hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede
is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de
Wet en de Profeten.’
Kort woordje van de priester/voorganger
Nu kunnen wij ‘het Beloftelied’ of ‘het Lied bij de Belofte’ zingen.
VOORBEDEN
Vg.:

Goede God en Vader van het leven, hoor ons als wij U aanroepen om ons bij te staan
wanneer wij anderen helpen opstaan:
-

Wij bidden U om mensen bij wie we mogen zijn, wie we zijn,
bij wie we onze kleine kanten,
onze fouten en gebreken niet meer hoeven weg te steken
achter maskers en succes of valse schaamte

Allen:
-

Wij bidden U dat wij de gaven die ons gegeven zijn
mogen gebruiken om in onze tak of groep
het enthousiasme aan te wakkeren
om nieuwe uitdagingen aan te gaan met respect voor iedereen.
Allen:

-

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden U dat wij het zout en het licht mogen zijn
dat iedereen erkenning geeft waardoor
zo ook de talenten van allen gezien worden.
Allen:

Vg.:

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Goede God, geef ons de durf en de moed om ons steentje proberen bijdragen tot een
wereld waarin iedereen wordt erkend om wie hij is. Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Vg.:

Zoals vele graankorrels, eens verspreid over de akkers,
bijeen zijn gebracht in dit brood,
zo komen wij hier met vele gezichten en handen
samen rond deze tafel.
Dat wij worden als dit brood
Teken van leven doorheen de dood.
Gerijpt en geplet zijn vele druiven om te worden tot deze wijn.
Mogen ook wij, gerijpt en gekneed,
leven brengen aan elkaar.
Dit brood en deze wijn dragen wij als gave tot U,
onnoembare en nabije God.
Draag Gij ons leven.

TAFELGEBED
Vg.:

Goede God, wij danken U,
want Gij zijt de bron van alle liefde.
Gij hebt in deze wereld het vuur van uw liefde willen ontsteken.
Ook al zijt Gij verborgen,
toch zijt Gij ons nabij.
Waar mensen elkaar liefhebben zijt Gij aanwezig.
Wij zijn uw volk,
uitverkoren om in deze wereld
uw vuur te doen ontbranden.
Wij vragen en bidden U:
maak ons nieuw,
maak ons geestdriftig
opdat wij de moed zouden hebben,
open te staan voor iedereen,

dat wij oog hebben voor het welzijn van iedereen
van welke afkomst ook.
Zo mogen we elkaar ontmoeten,
dag in dag uit.
Dan God, zullen wij U gevonden hebben.
Wij danken U voor die enige Jezus Christus
die in deze wereld vuur wilde zijn
dat allen zou doen ontbranden.
Wij danken U,
omdat Hij vuur geweest is,
zout en licht van deze wereld.
Hij gaf ons vertrouwen
dat nooit iemand is afgeschreven bij U
en dus steeds opnieuw kan beginnen.
Hij leerde ons
dat alleen liefde en vrede
geluk kan brengen op deze wereld.
Hij leerde het ons op de avond van zijn lijden.
Hij wist dat Hij ging sterven
en had geen woorden meer
om uit te leggen wat Hij in zijn leven wilde;
In alle eenvoud nam Hij een stuk brood,
brak het gaf het aan zijn vrienden en zei:
DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEBROKEN EN GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker en zei:
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U VERGOTEN WORDT.
Doe dit om mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van geloof.
……..
De liefde was sterker dan de dood,
want met zijn Geest hebt Gij, God,
zijn angstige volgelingen doordrongen.
Uw Zoon werd voor hen een levende werkelijkheid,
en gans hun leven veranderde.
Die Geest van Christus
heeft de kracht ook ons te veranderen
als wij werkelijk geloven en ons inzetten,
metterdaad, in iedere situatie van het leven.
Laat ons leven in verbondenheid
ook met allen die ons in dit leven zijn voorgegaan: …..
Goede Vader, zend ons die Geest
die ook uw Zoon bezielde
door alle smart en pijn heen
opdat wij mogen ontdekken

wat liefde en gegevenheid aan anderen is.
Opdat wij mogen ondervinden wat ware vreugde is
en de vrede zouden mogen ervaren.
Zend ons de Geest van geduld,
van vriendelijkheid en goedheid,
de Geest van trouw van zachtheid en ingetogenheid,
de Geest die ons richt naar elkaar,
ons verbindt en ons doet bidden.
Dan zal uw naam gezegend worden,
door Jezus Christus, met Hem en in Hem,
tot in alle eeuwigheid. Amen.
Vg.:

Bidden/zingen we dan samen het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft:

A.:

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 kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

VREDEWENS
Om gerechtigheid was het Jezus te doen,
radicaal engageerde Hij zich voor de zwakken en misdeelden.
Geweldloos bleef Hij tot het einde.
Daarom werd Hij de hoeksteen van de stad van vrede,
een voorbeeld gaf Hij ons, een manier van leven die authentiek is
en gelukkig maakt.
Moge zijn vrede u dichtbij zijn.
Als je gelooft dat wij elkaar gelukkig kunnen maken,
als je heelheid verlangt
en je bereid bent de anderen te aanvaarden,
wens je buur dan de vrede.
COMMUNIE
Brood en wijn delen: een etappe op de weg voor we weer opbreken.
Vooruitgrijpen op wat nog niet is: mensen die samen delen.
Alvast doen wat we zeggen.
Kom en weet dat we op elkaar aangewezen zijn.

Zie, dit is het lichaam van Christus:
Antwoord op wat je zelf bent: Amen.
Wees wat je ziet en ontvang wat je bent.

BEZINNINGSTEKST (Carlos Desoete)
Anders dan de koude onverschilligheid
en het kille ‘elk voor zich’,
Willen wij ons laten raken door mensen,
dicht en ver.
Tegen de stroming in
die liefde herleidt tot consumptieartikel
en mensen tot genotmiddelen,
zal ons gaarne zien te herkennen zijn
aan tederheid en fijngevoeligheid
in ons omgaan met elkaar,
aan diep respect voor wat een mens
broos en kwetsbaar maakt.
Ons gaarne zien zal voelbaar zijn
en hoorbaar in ons spreken.
Het zal vooral te zien zijn, te meten zijn
aan de tijd die gegeven wordt
om thuis te komen bij elkaar
met je vreugde en pijn,
je twijfels en gebrokenheid,
en aan de trouw in mindere dagen.
Laat ons werk maken van een gemeenschap
die zichtbaar maakt
dat God liefde is.
SLOTGEBED
Goede God,
Zet ons nu op weg met onze leden.
Dat wij elkaar dragen,
en wakker houden bij elkaar waar het om gaat,
en woorden geven aan Uw droom
dat deze wereld, Uw schepping,
goed moet zijn,
dat welzijn
bestemming is van iedere mens.
Amen.
Vg.:
A.:
Vg.:
A.:

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

