De onrust die ons wakker maakt

Wanneer men overdreven waarde hecht aan geld, dan
verliest men het contact met God.
Laten we daarom aan God vragen dat Hij ons behoedt
voor een dergelijke gehechtheid. Dan kan je beter dood
gaan.
We moeten ons geen zorgen maken om geld. God is er
om ons te helpen.
(De vrucht van het geloof is de liefde,
Woorden voor elke dag van het jaar,
MoederTeresa)
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OPENING VAN DE VIERING
Om het Geheim
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim, naar wat ons is verborgen
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 2x
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim, naar wat ons is verborgen
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen
die ons al kende voor het eerste licht.
In jouw hand kunnen wij de toekomst lezen
en in jouw oog weerspiegelt ons gezicht!
Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis,
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn die licht in 't duister is.
Begroeting – woord van welkom
Bewustwording
V: Gij, die de wereld hebt gemaakt
voor jong en oud en iedereen:
A: Gij die de zon laat opgaan
voor zieken en gezonden, voor iedereen:
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V: Gij, die de hemelen laat regenen
Over goeden en kwaden, over iedereen:
A: Gij, die de velden laat bloeien
Voor rijken en armen, voor iedereen:
Ontferm U over ons, ontferm U over ons.
Om ontferming (uit ‘Om Ontmoeting’)
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
Lofzang: Bless the Lord (Taize)
Bless the Lord my soul
and bless his holy Name
Bless the Lord my soul
Who leads me into life
Gebed

VIERING VAN HET WOORD
Lezing uit boek Prediker. 1,2; 2,20-24
Twijfel beving me over alles wat ik had verworven en
waarvoor ik gezwoegd had onder de zon. Want als
iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets
gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een
ander, die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel,
onzinnig.
Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, aan al
zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één
lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs
's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel.
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Het beste voor de mens is daarom nog: eten en drinken
en genieten van wat hij moeizaam heeft verworven.
Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God.
Woord van de Heer – Wij danken God

Uit Psalm 121
Waar komt mijn hulp vandaan
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de Heer, die aarde en hemel,
die alles heeft gemaakt
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap,
die Israël bewaart.
De Heer bewaart je, Hij is je schaduw,
steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
doen je totaal geen kwaad.
De Heer bewaart je voor al het kwade.
De Heer bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit.
God helpt je altijd weer.
Lezing uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen
3,1-5.9-11
Zusters en broeders,
Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan
ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de
rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat boven is,
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niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven
is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, die
uw leven is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in
heerlijkheid.
Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid,
hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk
staat met afgoderij. En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u
met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware
inzicht, naar het beeld van zijn schepper. Dan is er geen
sprake meer van Griek of Jood, besnedene of
onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
Woord van de Heer – Wij danken God
Alleluja. Alleluja.
Lezing uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus
opgetekend door Lucas. 12,13-21
In die tijd zei iemand uit de menigte tegen Hem:
'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij
moet delen.'
Hij zei tegen hem: 'Pas op voor iedere vorm van
hebzucht! Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven
bezit hij niet.'
Hij vertelde hun een gelijkenis: 'Er was eens een rijke,
wiens land veel had opgebracht. Hij dacht bij zichzelf:
"Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op
te slaan."
"Dit ga ik doen," dacht hij, "ik breek mijn schuren af en ga
grotere bouwen; dan kan ik daar al het graan en mijn
andere goederen in opslaan, en tegen mezelf zeggen:
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Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren
vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het
ervan."
Maar God zei tegen hem: "Jij dwaas, nog deze nacht
word je leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die
voorraden die je hebt aangelegd?"
Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt
voor zichzelf en niet voor God.'
Woord van de Heer – Wij danken God
Acclamatie bij het Evangelie (Iona)
Take, O take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.
Overweging
Even rust
Geloofsbelijdenis uit Om Ontmoeting
Ik geloof in God de almachtige Vader, schepper van
hemel en aarde.
En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit
de doden,
die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand
van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de
doden.
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Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke
kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de gemeenschap van
de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen

VIERING VAN DE GEBEDEN
Voorbeden - Intenties - stilgebed
Acclamatie:
Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U
Onze Vader
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
Vredesgebed en vredewens
V: Vrede ontstaat als wij bereid zijn tot delen,
pas dan vinden wij de ware rijkdom.
Bidden wij daarom samen:
A: Heer Jezus,
doe ons onze gaven en al wat we bezitten
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naar waarde schatten
en doordring ons van uw woord,
dat wie bereid is te delen rijk is bij God.
Dan zullen wij ook mogen delen in de vrede,
die U ons hebt beloofd
voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
V: De vrede des Heren zij altijd met u.
Geef elkaar een teken van vrede…
Nooit meer alleen
Nooit meer langs wegen gaan alleen
Gods armen zachtjes om je heen
Zoals een mens je warmen mag
Is Hij bij je ied’re dag
Mag je stil geborgen zijn.
Ademen rustig, diep en wijd
Eenvoud en vreugdevolle tijd
Dat je Zijn lieve vrede kent
In je ziel verbonden bent
met de kern van jouw bestaan.
Wat ook het leven van je vraagt
Vreugde van binnen die je draagt
Dwars door het donker elke keer
En je tillen telkens weer
in een nieuw en helder licht
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Vanwege Oekraïne
“Ik zal blijven geloven,
zelfs als iedereen de hoop verliest.
Ik zal blijven liefhebben,
zelfs als anderen haat zaaien.
Ik zal blijven bouwen,
zelfs als anderen vernietigen.
Ik zal over vrede blijven spreken,
zelfs te midden van een oorlog.
Ik zal licht blijven verspreiden,
zelfs te midden van de duisternis.
Ik zal blijven zaaien,
zelfs als anderen de oogst vertrappen.
En ik zal blijven schreeuwen,
zelfs als anderen zwijgen.
En ik zal blijven een glimlach brengen
op gezichten in tranen.
En ik zal verlichting brengen,
als we de pijn zien.
En ik zal redenen tot vreugde bieden
waar alleen maar verdriet is.
Ik zal degene die besloot te stoppen,
aanmoedigen om door te lopen...
En ik zal mijn armen uitstrekken
naar hen die zich uitgeput voelen”.
(Bron onbekend)
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BESLUIT VAN DE VIERING
Collecte
Lied In de ochtend (bij de H. DrieEenheid)
In de ochtend wek Jij mij
Uit de adem van het strand
Je roept mij aan, laat mij vrij
en maakt een enig mens van mij.
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan
Om open en oprecht het leven aan te gaan.
In de middag loop Je met mij mee;
een vriend vol warmte en begrip.
Je kent mijn angsten en mijn pijn
en leert mij delen brood en wijn.
Zoon van mensen steeds nabij
die lijdt en sterft en leeft voor mij
’s Avonds kom ik bij Je aan,
Je staat op mij te wachten:
een troostend en waarachtig woord
een veilig huis een toevluchtsoord.
Je neemt me bij de hand
en kust me zacht tot leven,
Want nog voor mijn eerste ademstocht
heb Jij mijn naam in jouw hart gezocht
Mededelingen
Zegenbede - Zending
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Dat je durft leven
Moge God je geleiden op je levensweg,
van heel dicht bij je zegenen,
je vreugde schenken vandaag en alle dagen;
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. (2x)
Moge God je geleiden op je levensweg,
je zorgen delen als een vriend,
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen;
Dat je mag delen in Zijn aanwezigheid. (2x)
Moge God je geleiden op je levensweg,
je vrede geven in je hart,
een bron van licht zijn in donkere tijden;
Dat je mag stralen voor ieder om je heen. (2x)
Komen ooit voeten gevleugeld
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