Kruisteken en zegening van de schoolkaars
Een kruis is een plus-teken.
Het is een teken dat we mensen bij elkaar willen optellen, en dat iedereen
meetelt.
‘Plus’ wil ook dikwijls zeggen ‘positief’, en zo willen we inderdaad ook vooral
het positieve in de wereld zoeken, de positieve dingen een duwtje in de rug
geven.
Een kruisje doet ook denken aan een kruispunt
en op een kruispunt moet je kiezen welke weg je inslaat.
Wij zullen ook ooit moeilijke keuzes moeten maken,
want we worden langzaamaan volwassen.

Maar met dit kruisje willen we zeggen dat we met God willen praten en
nadenken als we op zo’n kruispunt komen.
Alle muzikanten kennen natuurlijk ook de kruisen
die aan het begin van een notenbalk kunnen staan.
Ze duiden aan dat we bepaalde noten altijd hoger moeten zingen of spelen.
En zo is het ook in ons geloof : ook daar staat het kruis aan het begin,
als een teken dat er iets Hogers is in ons leven,
‘Iemand’ die wij God en Vader noemen.
Een kruisje is dus vooral het teken van ons christen-zijn.
Samen willen we proberen in het spoor te lopen van Jezus van Nazareth,
want Hij is een mens om van te houden.
Daarom willen we vandaag ook heel bewust deze viering beginnen met een
kruis-teken.
Omdat we dit belangrijk moment in ons leven onder Gods zegen willen
plaatsen :
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest. Amen.
Welkom
Welkom, goede vrienden.
We zijn hier bij elkaar voor de start van het nieuwe schooljaar.
En het is dit jaar een héél bijzonder schooljaar!
Dit school jaar tellen we af naar een spiksplinternieuwe school! Goed nieuws!
Trouwens, goed nieuws hebben we nodig. Zonder goed nieuws zouden we niet kunnen leven.

Maar één van de belangrijkste betekenissen van het kruis hebben we nog niet
genoemd. Een kruis bestaat immers uit twee verschillende balken. Twee balken
die elkaar kruisen.
Eén balk is horizontaal en drukt verbondenheid tussen de mensen uit. Deze
horizontale balk is eigenlijk zoals onze armen die we rond elkaars schouders
kunnen slaan. Als we elkaar omarmen kunnen we samen dansen, vriendschap
tonen en soms ook elkaar troosten.
De tweede balk verbindt de hemel met de aarde. Die verticale balk verwijst naar
de verbondenheid tussen mensen en God.
Op het kruispunt van beide balken willen wij vandaag een hart plaatsen van
dubbele verbondenheid : verbondenheid met onze medemensen, vandaag
speciaal met de jongens en meisjes, leerkrachten, directies, personeel en inrichtende
macht, de mensen van de Sint-Martinusparochie, en verbondenheid met
God. Omdat we niet altijd sterk genoeg zijn om het juiste evenwicht tussen die twee
balken te bewaren, bidden we om vergeving.

Gebed om vergeving
V.:

Er is echter niet altijd goed nieuws.
Wij zijn niet altijd zoals we zouden moeten zijn.
Er gebeuren dingen die niet goed zijn. Dan wordt het donker rondom ons.

L1:
Heer, in de vakantie waren we gul om te krijgen maar te dikwijls spaarzaam om te geven.
Heer ontferm u over ons.

L2:
Heer, in de vakantie wilden we vooral spelen, maar we vergaten een handje toe te steken waar het kon.
Heer ontferm u over ons.
Liedje

Zeggen “het lukt niet”, is niet zo moeilijk,
Maar leven als Jezus is een hele klus.
Wij willen goed doen, elke dag beter.
Help ons als ’t fout gaat, lieve Heer.
Help ons als ’t fout gaat, lieve Heer.

L3:
Heer, we zijn zeer snel om te zeggen wat fout is bij anderen, terwijl we onze eigen fouten niet zien.
Heer ontferm u over ons.
Liedje

V.:

God onze Vader blijft ons allemaal graag zien als we zeggen dat we spijt hebben over wat we
verkeerd deden en ons inspannen om het beter te doen.
Jij bent een God die liefde is.

Openingsgebed
V.:

God, Gij zijt onze Vader.
Gij geeft ons weer een heel jaar om te ontdekken hoe Jezus, uw Zoon, goed nieuws heeft gebracht.

Allen Wij vragen u:
open onze oren om te luisteren naar Jezus.
Hij zal met ons meegaan en ons helpen bouwen aan uw Rijk van liefde en vrede.
Amen.

Verhaal
Alles en iedereen telt!
Na twee jaar bouwen was de school eindelijk klaar. Hoe zouden de klassen er van binnen uitzien? En
de gymzaal en de gangen? Niemand kon zijn nieuwsgierigheid bedwingen.
Na de vakantie was het zover: de eerste dag in de nieuwe school! Na het belsignaal werden de klassen
afgeroepen en samen met de nieuwe meester of juf stapten alle kinderen het nieuwe gebouw binnen.
“Het ruikt nog naar verf”, meende David.
“Maar neen”, onderbrak Femke, “het ruikt gewoon naar … euhm … nieuw.”
De eerste dagen van september waren spannend. Men vergat haast dat er ook nieuwe leerlingen
waren. Alles was nieuw voor iedereen.
“Het derde leerjaar woont vanaf volgend jaar op de eerste verdieping”, had juf Leen vóór de vakantie
gegrapt. Aan iedereen die het horen wou, werd gezegd dat men altijd een kaartje mocht sturen. Dat
vonden vele mensen blijkbaar een leuk idee, want het regende kaartjes en omslagen in de nieuwe
brievenbus. Allemaal wensen voor geluk en plezier in de nieuwe klas.
In het begin plaatsten de leerlingen deze kaartjes op de vensterbank. Dat was niet zo handig. Wanneer
een raam of een deur open ging, waaiden er telkens een paar naar beneden.
“We zouden dit anders kunnen oplossen,” daagde de juf de kinderen uit. “Maar hoe?”
-

Laten we de kaartjes aan de muur kleven met kleefband.
Kleefband aan de muren… Dat mag zomaar niet.
Met lijm dan?
Ook niet.
Jammer dat we nog geen prikborden hebben.
We kunnen er één maken.
Ik weet een stuk piepschuim liggen.
Mijn opa heeft veel hout voor de kader.
Ik breng een hamer en spijkers mee.
Wij hebben een goede zaag.
De vouwmeter en het potlood breng ik mee!

Samen gingen ze aan de slag en op het einde van de namiddag was het werkstuk klaar.
Een werkstuk? Het werd een PRONKstuk.
Eén ding ontbrak nog en niemand had eraan gedacht. Hoe gingen de kaartjes vastgemaakt worden?

Iedereen was zo vol van het gereedschap en het grote materiaal dat niemand aan eenvoudige
duimspijkers had gedacht.
“Ik wel,”glunderde Lies, die zich tot dan een beetje afzijdig had gehouden. Lies toverde rammelend
een doosje te voorschijn.
“Klein maar fijn,” zei ze.
“Maar even onmisbaar dan al de rest,” vulden de anderen aan.

Tussenzang: Verhalen over Jezus
Verhalen over Jezus, ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus, ze zijn voor ons als goud.
In de Bijbel staat geschreven dat Jezus zich aan ons wou geven.
Luister mee en onthoud het goed. Dan weet je hoe het leven moet.

Evangelie
naar Mt. 7, 15-29
Een huisje op het zand
Jezus zei tegen zijn vrienden: “Ik zal jullie eens een leuk verhaal vertellen. Er waren eens twee mensen, die
gingen alle twee een eigen huis bouwen. De een maakte er een mooi stevig huis van, met een deftige voorkant.
De ander deed er veel langer over. En het werd niet eens zo’n groot huis. Maar toen was de zomer voorbij en
de herfst was begonnen. Er was weer vaak regen en altijd wind. Die ene man zat lekker warm in zijn eigen
grote huis. Maar opeen dacht hij: Hé, mijn schilderij hangt scheef. Maar zijn schilderij hing recht. Alleen zijn
huis, dat was scheef gezakt. Er kwamen scheuren in de muur. En steeds meer zakte het huisje in elkaar in de
modder. Door de regen.
Het andere huisje had wel eens een lekkend dak en zo, maar het bleef keurig overeind staan. Ook als het hard
waaide. Ook als het hard regende. Weet je hoe dat kwam? De man van dat tweede huisje had ervoor gezorgd
dat hij voor zijn huisje een stevige ondergrond gemaakt had. Daarom was zijn huisje precies zo stevig als het
eruit zag.
Dat andere huis zag er eerst veel steviger uit dan het in het echt was. Dat was een soort huis dat je voor de gek
houdt.”
Dat was het verhaal. Verder zei Jezus: “We zullen mensen tegenkomen, die op zo’n groot huis lijken. Ze zullen
alles erg mooi vinden wat ik zeg. Maar als ze nier voor andere mensen doen wat ik zeg, dan kan je niet van ze
op aan, dan zijn ze zoals dat mooie huis op de slechte grond.
Dit wil ik aan de mensen gaan zeggen: Hou niet alleen van mensen, die toch al van jou houden. Hou ook van
mensen, die nog niet van je houden. Geef niet alleen iets als je er veel voor terugkrijgt. Geef ook eens meer dan
ze verwachten. Als God zoveel geeft om mensen, kan je zelf ook veel om mensen geven.
En Gd wil met mensen te maken hebben, met mensen die arm zijn, mensen die honger hebben, mensen die
droevig zijn, mensen die gepest worden, mensen die gevangen gehouden worden.
Dat zijn mensen die nog echt kunnen verlangen naar een tijd dat er een koning van God voor de mensen zal zijn.
Dat moeten we telkens gaan zeggen aan alle mensen. Maar alleen als we zelf ook doen wat we zeggen. Als we
zelf laten zien, dat het wat uitmaakt, wat we zeggen, dan pas weten de mensen wat het waard is als er een
koning van God voor de mensen is.
“Laten we gaan”, zei Jezus, “we gaan nu doen waar we over gepraat hebben.”
En ze gingen op weg.

Homilie
Voorbeden: Goed nieuws vandaag
V.:Bidden wij nu tot God

voor datgene waar wij in ons hart en in onze dromen naar verlangen:

L1:
Laat ons bidden. Opdat alle mensen als broers en zussen, samen de weg van vrede en liefhebben
zouden volgen en samen bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen. Laat ons bidden.
ALLEN: Wij bidden U verhoor ons Heer.

L2:
Laat ons bidden voor al de jongens en meisjes die vorig jaar hier uit het zesde zijn weggegaan; opdat
ze in de middelbare school goed hun weg zouden vinden en opgroeien als toffe jongen mensen. Laat
ons bidden.
ALLEN: Wij bidden U verhoor ons Heer.

L3:
Laten wij bidden voor alle leerlingen en juffen en meesters die dit jaar nieuw zijn op school. Dat zij
samen met ons, als nieuwe tochtgenoten, zich vlug mogen thuis voelen in onze grote schoolfamilie.
Laat ons bidden.
ALLEN: Wij bidden U verhoor ons Heer.

L4:
Laten wij bidden dat wij dit schooljaar ook onze mama en papa een gemakkelijke levensweg bezorgen
door goed te luisteren en te helpen wanneer zij dat vragen. Laat ons bidden.
ALLEN: Wij bidden u verhoor ons Heer.

L5:
Laten wij nu ook even stil staan bij de dingen die ons in het dagelijks leven bezighouden.

Offerstoet
L1
(koffer)
We brengen een koffer aan, om de ervaringen van onze nieuwe klas in op te slaan en om te werken aan
volgende dingen.

L2
(vouwmeter)
We brengen een vouwmeter aan, om samen op weg te gaan en ons nog verder te ontplooien in onze
verschillende talenten.
L3
(lijm)
Wij brengen lijm aan als teken van onze hechte band. Om oude vriendschappen niet verloren te laten gaan en de
nieuwe vriendschappen een kans te geven.
L4
(truweel)
Wij brengen een truweel aan, om alle oneffenheden op onze gezamenlijk weg, weg te werken.
L5
(hamer)
We brengen een hamer aan, om muren tussen mensen te slopen.
L6
(doosje met duimspijkers, ...)
We brengen een doosje met duimspijkers aan om mooie herinneringen in onze geheugen vast te prikken.
L7
(brood en wijn)
We brengen brood en wijn om het samenwerken te vieren zoals Jezus het heeft gewild.

Offerandelied
Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid,
werken aan een wereld waar niets de mensen onderscheidt.
Uw hand in mijn hand, allen zult Gij leiden.
Uw Woord in mijn woord, allen zult Gij troosten.
Uw liefde in mijn hart: alles wordt nieuw.

Gebed over de gaven
V.:

God,
wij brengen brood en wijn aan. Het zijn gaven die Gij ons hebt gegeven, want Gij laat tarwe en druiven
groeien.

Allen: God, laat ze een teken zijn van uw liefde voor ons en help ook ons elkaar lief te hebben en goed te
zijn voor elkaar. Zo zullen wij uw vrienden zijn. Amen.

Grote dankgebed
V.:
De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.
V.:
Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
V.:

God, onze Vader, wij danken U om al de goede dingen die wij dagelijks mogen ondervinden.
Wij danken U voor al die mensen die Gij ons gegeven hebt en die ons de weg wijzen doorheen het
leven: onze ouders en grootouders, de juffrouwen en de meesters op school en nog zo vele anderen.
Wij danken U voor mensen die ons Uw Liefde tonen: mensen die mild zijn in hun oordeel;
die eerbied hebben voor anderen, vooral voor wie klein en zwak is;
mensen die een groot hart hebben en altijd bereid zijn tot vergeving en verzoening.
Wij danken U vooral voor Jezus, Uw Zoon, die ons dit alles kwam leren.
Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen en vol dankbaarheid zeggen wij:

Allen: Heilig, heilig...
V.:

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Goede Vader, zegen deze gaven, brood en wijn, opdat ze lichaam en bloed worden van Jezus, uw Zoon
Want op de avond....
Verkondigen wij nu het mysterie van ons geloof.

Allen: Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
V.:

Daarom zijn wij hier samen, Vader, om dankbaar en blij te gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven. Zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Wij bidden U, neem ons
op in uw liefde. Schenk ons de geest van Jezus en mogen wij allen samenwerken om een wereld te
maken waar het goed is om wonen voor alle mensen, omdat wij allen kinderen zijn van éénzelfde Vader
in de hemel.

Allen: Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
samen bidden

Vredewens door diaken Herman
Dit gebed, dat Jezus ons leerde, hebben wij nu tot het onze
gemaakt:
Geef dat uw rijk van vrede, liefde en tedere geborgenheid komen
zal. Niet ver van ons, niet later, maar hier en nu, opdat het op
deze aarde zou worden zoals het is bij U.
Help ons zo dat wij hier meer hemel maken voor
elkaar.
Steun ons bij wat goed is en laat ons een troost zijn voor elkaar
tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U
En met uw geest.

Vredeslied

Communie
Instrumentale muziek

Slotgebed
God, onze Vader,
wij danken U voor deze viering.
Wij danken U ook omdat Gij ons Jezus hebt gezonden, Uw Zoon.
Hij brengt goed nieuws!
Wij vragen U:
help ons om ook goed nieuws te brengen en zo mee te bouwen aan Uw Rijk.
Help ons om van dit schooljaar iets moois te maken.

Zending en zegen
V.:

Beste kinderen, leerkrachten en directies,
wij hebben Gods hulp gevraagd voor het nieuwe schooljaar.
Laten wij samen werken,
samen spelen,
samen luisteren,
samen leren
met Jezus in ons midden,
het ganse schooljaar door.
Met Gods zegen: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Slotlied:

