donderdag 27 juni 2013 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk
OPENING VAN DE DIENST
Intredelied “Laten wij danken”
Kruisteken en welkom
V

Alsof het gisteren was, maakten we in deze kerk samen plannen om een goed schooljaar te
bouwen. Na tien maanden blikken we dankbaar en tevreden terug op een jaar van bouwen
en vooral een jaar van “samen”. Want alles lukt beter wanneer we het samen doen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilig Geest, Amen.

Gebed om vergeving
L1

Voor alle keren dat we een begonnen werk niet afmaakten omdat we geen zin meer hadden.
Heer, geef ons kracht.

Liedje Geef mij kracht heel mijn leven, Heer.
Geef mij kracht in mijn streven, Heer.
Geef mij kracht, ‘k wil me geven, Heer.
O, Heer geef mij kracht.
L2

Voor de keren dat we ons ergens makkelijk van hebben afgemaakt. Dit willen we volgend
schooljaar beter doen.

Liedje Geef mij kracht heel mijn leven, Heer.
Geef mij kracht in mijn streven, Heer.
Geef mij kracht, ‘k wil me geven, Heer.
O, Heer geef mij kracht.
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L3

Voor de keren dat we iemand pijn hebben gedaan met woorden of met minder aangename
daden. De muren die we tussen mensen hebben gebouwd, willen we slopen.

Liedje Geef mij kracht heel mijn leven, Heer.
Geef mij kracht in mijn streven, Heer.
Geef mij kracht, ‘k wil me geven, Heer.
O, Heer geef mij kracht.
Openingsgebed
V

Heer, U weet wat bouwen is. U weet wat volhouden is.
Wij bidden U, geef ons ogen om het goede in de mensen te zien.
Vul ons hart met liefde opdat wij deze liefde zouden doorgeven, ook in vakantietijd.

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
Wanneer je iemand ontmoet in je leven tegen wie je alles kunt zeggen, die naar je wil luisteren, op
wie je kan rekenen, iemand die je begrijpt, ook zonder woorden, iemand
die je zorgen, je vreugde en je leven deelt, als je zo iemand ontmoet, dan heb je een vriend. Je kan
uren praten en uren zwijgen; een glimlach, een knipoog, een handdruk en zelfs een traan vertellen
een heel verhaal.
Vriendschap zegt: "Ik ben blij dat je er bent, ik aanvaard je zoals je bent." Vriendschap doet je
dromen, maakt je gelukkig. Vriendschap doet je houden van de mensen, van de dingen, van het
leven, van bloemen en bomen, van bergen en zee. Het geluk van de vriendschap vind je soms heel
onverwacht. Ze kan beginnen op een dag dat je voor het eerst je gedachten met iemand deelt. Je
weet wanneer ze er is omdat je ineens niet meer alleen bent. Echte vriendschap woont voor de rest
van je leven in je hart. Nu onze school steen voor steen is opgebouwd, kunnen we beginnen met het
hart en de ziel in het gebouw te steken. Want onze school is niet van steen alleen! Ieder van ons zal
er zijn warmte en zijn vriendschap mogen delen. Als dat geen mooi vooruitzicht is …
Tussenzang “Een boek heel goed bewaard”
1. Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan.
Over zijn leven mogen wij lezen in een Boek, heel goed bewaard.
3. Vreugde delen, liefde geven, zijn de stenen van een school.
Laten wij bouwen aan onze toekomst met een plaats voor iedereen.
1. Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan.
Over zijn leven mogen wij lezen in een Boek, heel goed bewaard.
Evangelie (Math, 16: 13-21)
13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen:
‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’
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14 Ze antwoordden:
‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere
profeten.’ 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon
van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je,
Simon, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in
de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten
van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk
van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en
al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20 Daarop verbood hij de
leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.
21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden,
en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.

Homilie
Geloofsbelijdenis
Samen

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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.-Amen.

Voorbeden
V

Bidden wij dat ook in de nieuwe school plaats zal zijn voor Uw woord, God, schepper en
vader. Dat Uw woord kinderen en volwassenen mag aanzetten tot moedig bouwen aan een
mooie wereld.
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L4

Bidden wij voor de mensen voor wie het voorbije schooljaar niet bracht wat ze er van
hadden verwacht. Dat er na de vakantie een nieuwe start mag zijn die het begin is
van een mooie tijd op school. Laat ons bidden.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L5

Voor de arbeiders, architecten en ingenieurs die hard gewerkt hebben aan onze
nieuwe school. Dat ze met een tevreden en fier gevoel, het volgende werk aanvatten.
Laat ons bidden.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L6

Voor iedereen, jong en oud, die hard gewerkt hebben in de scholen. Dat zij mogen
genieten van een verkwikkende vakantie om in september volle moed te starten.
Laat ons bidden.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L7

Bidden wij voor alle mensen. Dat vakantie een mooie tijd mag zijn van rust en
ontmoeting, van vreugde en dankbaarheid om alles wat God ons geeft. Laat ons
bidden.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L8

Bidden wij voor de leerlingen die de lagere school verlaten. Dat zij een weg vinden
die bij hen past, tot grote vreugde van iedereen van wie zij houden. Laat ons bidden.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

V

God, dit zijn onze oprechte verlangens voor de komende vakantietijd. Schenk ons het
vertrouwen om naar Uw voorbeeld ons in te zetten voor elkaar.

DIENST VAN BROOD EN WIJN

Aanbrengen van de offergaven: Leerlingen brengen een kruisbeeld, bloemen, brood en wijn naar
voor.
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Offerandelied

“Handen heb je om te geven”
Handen heb je om te geven en voeten om te gaan,
en een hart dat uit mag leven,
’t Is fijn dat wij bestaan.
Op mij mag je rekenen, daar kun je op aan.
Ik zal als dat moet, door een vuur voor je gaan.
Ik zal als dat moet, door een vuur voor je gaan.

Gebed over de gaven
V

God, brood en beker verwijzen naar Uw zoon.
Aan Zijn leerlingen heeft Hij gevraagd brood te breken en de beker te drinken om Hem
blijvend te gedenken. Ook aan ons vraagt Hij dit te doen. Wij geloven dat Hij zo werkelijk
onder ons aanwezig is. Daarom bidden wij om openheid voor wat we niet kunnen zien en
toch geloven dat het zo is.
Zegen, Heer, dit brood dat wij hier in vriendschap breken en deze wijn die vreugde schenkt.
Laat het tekens zijn van kracht en liefde.

Eucharistisch Hooggebed
V

De Heer zal bij u zijn

S

De Heer zal u bewaren.

V

Verheft uw hart.

S

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

S

Hij is onze dankbaarheid waardig.

V

God en Vader, wij danken

(staan)

God, Zijn Vader, is tot het uiterste gegaan. Toen Hij zijn einde voelde naderen, heeft Hij zijn
beste vrienden, de twaalf apostelen samengebracht op het Joodse paasmaal, voor hen het
laatste avondmaal samen.
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij u danken,
altijd en overal door Christus onze Heer.’
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U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden
zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Samen met de heilige
Maagd Maria eren wij U met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt Gij
grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen Gij welwillend hebt
neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar verheven tot Moeder van onze
Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor
uw troon, U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen
meeklinken wanneer we dit lied aanheffen:
S

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw
heerlijkheid, hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in
de hoge.

V

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

S

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen
zijt.
(zitten)

V

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.

S

Amen

Onze Vader
V

Laten wij bidden tot God met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

S

Onze Vader

Gebed voor vrede
V

De vrede des Heren zij altijd met u.

S

En met uw Geest.

Vredeslied

Vrede voor de mensen in alle landen, groot en klein
Vrede, vrede, vrede voor de mensen in alle landen, groot en klein.
Geen oorlog of boosheid, geen onderdrukking maar vrijheid.
Vrede zal er zijn. Vrede zal er zijn.
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Lam Gods
Communie
V

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de
zonden van de wereld.

S

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied “Open mijn handen”

Slotgebed
V

Vader van het leven, wij geloven in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk. Amen.

7

SLOT VAN DE DIENST
Slotlied “Laten wij danken”

Zending en Zegen
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3. Vreugde delen, liefde geven,
zijn de stenen van een school.
Laten wij bouwen aan onze toekomst
met een plaats voor iedereen.
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