Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar 2015-2016
woensdag 09-09-2015 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk
__________________________________________________________________
De poort staat open, het schooljaar begint. Deze schoolviering wil
de vreugde van het begin van het schooljaarlaten beleven. Wij
mogen samen weer aan iets nieuws beginnen.We willen ook ons
hart openzetten want heel veel mensen kunnen warme gastvrijheid
best gebruiken. Het jaarthema “Respectinus” spoort ons een heel
jaar lang aan om iedereen zonder onderscheid naar waarde te
schatten. Doorheen het verhaal van de bruiloft van Kana leren we
dat iedereen welkom was op het feest en dat Gods goedheid geen
onderscheid maakt tussen mensen, hun afkomst, hun gaven of
gebreken.
Als we dit onthouden en er dagelijks naar leven, zal
deze viering zinvol zijn geweest.

OPENING VAN DE DIENST

Intredelied: Wees welkom!

Kruisteken en welkom
Openingsgebed
Goede God,
Een nieuw schooljaar
Een nieuw begin
Zoveel nieuwe kansen om mensen gelukkig te maken
Wij bidden U opdat we de vreugde van het nieuwe zouden kunnen delen met iedereen.

Gebed om vergeving
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V

Vakantie nodigt uit om te genieten. Er waren momenten waarbij we enkel oog hadden voor
ons eigen plezier. Hier hebben we spijt
spijt van, Heer, en we drukken dit uit in dit gebed om
vergeving

L1

We beloofden op het einde van vorig schooljaar dat “uit het oog” niet “uit het hart” is. Maar
wat ging de tijd snel. We vergaten soms iemand die onze aandacht verdiende maar niet kreeg.
Hier hebben we spijt van, Heer.

Samen: Heer, ontferm U over ons
L2

Woorden zijn soms scherp en doen pijn. Af en toe kunnen we het niet
iet laten om kwetsende
woorden uit te spreken. Hier hebben we spijt van, Heer.

Samen: Christus, ontferm U over ons
L3

Thuis zorgt iedereen goed voor ons. Toch zorgden we ervoor dat ons humeur sommige
vakantiemomenten minder fraai maakten. Hier hebben we spijt van, Heer.
Heer

Samen: Heer, ontferm U over ons
DIENST VAN HET WOORD

Verhaal

Als iemand nu eens en kruik had
om het kwaad in te verbergen.
Als iemand nu eens een kruik had
om de fouten van mensen te schrappen.
Als iemand nu eens een kruik had
om vertrouwen te geven aan wie niet te vertrouwen is,
om te luisteren naar wie het niet kan zeggen,
om te kijken naar wie altijd over het hoofd wordt gezien...
Zou dat echt onmogelijk zijn ?
Misschien...
Maar zeg eens: als we verschillende goede dingen in
i één kruik mengen,
dan bekomen we iets heel bijzonders. Iedereen mag een beetje in de kruik gieten wat hij of zij graag
heeft. Doe jij ook mee? Dan is deze kruik ook iets voor jou. En als iedereen iets bijdraagt, ontstaat
er beslist een heel mooi en lekker
ker mengsel: een mooi schooljaar met voor elk wat wils en dat door
iedereen gedragen wordt.

Tussenzang
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Lang geleden leefde Jezus
1. Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan.
Over Zijn leven mogen wij lezen in een Boek, heel goed bewaard.
2. Eens te Kana op een bruiloft werd te weinig wijn gehaald.
Jezus verbaasde alle mensen met Gods liefde voor iedereen.
3. Samen leren, samen spelen is Gods wens voor ieder kind. Delen en spelen, niemand vergeten . Je zal
zien dat iedereen wint!
Evangelie

De bruiloft Van Kana (Joh. 2;1-12)
Op de derde* dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus
aanwezig was. [2] Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. [3] Toen de wijn
opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze* zitten zonder wijn.’ [4] Jezus
antwoordde: ‘Wat* hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.’ [5]
Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’ [6] Nu stonden daar zes
stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot
drie metreten*. [7] ‘Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand
toe. [8] Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden
het. [9] De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan
kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De tafelmeester riep dus de
bruidegom [10] en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al
flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’ [11] Dat was het begin* van
Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij* openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in
Hem.
[12] Daarna vertrok Hij met zijn moeder, zijn broers* en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar
ze enkele dagen bleven.

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.
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Voorbeden
V

Vrienden, ook vandaag is er goed nieuws. Er gebeuren ook goede dingen. Die brengen licht in het
leven. Als we de sleutel hebben gevonden om elkaar gelukkig te maken, weet God dat wij begrijpen
wat Hij heeft bedoeld.

L4

Bidden wij dat wij mogen zien welke rijke mogelijkheden ons in een schooljaar worden geboden om
meer mens te worden. Laat ons bidden.

Liedje Geef mij een hart
Lkr.

Bidden wij voor de leerkrachten. Dat zij een heldere blik krijgen om God naderbij te brengen in hun
zorg voor kinderen.

Liedje Geef mij een hart
L5

Bidden wij voor de miljoenen kinderen in deze wereld die op dit ogenblik geen school hebben om
naartoe te gaan, geen huis hebben om als een gelukkig kind in te wonen.

Liedje Geef mij een hart
DIENST VAN BROOD EN WIJN
Aanbrengen van de offergaven: brood, wijn, licht, elementen uit het kinderspel om verbondenheid te
creëren
V

God, brood en wijn 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 om dit te doen. Door het brood en de wijn zullen wij de sleutels
vinden om vrede te stichten, om te luisteren, om elkaar te verdragen en om te dienen.
Zegen, Heer, dit brood dat wij hier in vriendschap breken en deze wijn die vreugde schenkt.

EUCHARISTISCH GEBED
Ja, goede Vader, het is een feest voor ons U dank te zeggen
en met Jezus voor U onze vreugde uit te zingen.
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij voor ons deze mooie,
wijde wereld gemaakt hebt.
A. Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd.
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw Zoon, om ons de weg tot U te tonen.

A. Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt,
omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd.
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons samenbrengt
in Hem, als kinderen van één familie.
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Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen,
en wij zingen van dankbaarheid met de engelen en de
heiligen die U aanbidden in de hemel:
Heilig, heilig, heilig de Heer onze God,
Gezegend Hij die komen zal,
Nu en altijd.

God, Vader en Moeder,
God van alles en van allen,
van gisteren en van morgen,
ons leven en onze gaven zijn vaak schraal en armtierig,
want onze wijn is op
en het feest loopt ten einde.
Verander ons leven in een feest.
Laat het hier beginnen, aan deze tafel.
Laat er leven komen in overvloed:
wijn die leven wordt,
brood dat toekomst geeft.
Een feest op aarde
dat smaakt naar hemel en naar vrede. Amen.

Tafelgebed
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.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:
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.
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.
Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
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daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.
Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
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 zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.
A. Amen.
Onze Vader
Maria sprak: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”.
Eén van de dingen die Jezus ons zegde,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader,
die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:

Onze Vader…
Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daarbij.
Het is moeilijk voor iemand die nooit liefde ervaren heeft
te geloven in een God die liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
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en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde Gods zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…
Lam Gods

Vredeswens door diaken
Vredeslied

En de vrede van de Heer zij met ons

Communie
V

In Kana maakte Jezus van water wijn. Hier en nu maakt Hij van dit gebroken brood
zijn eigen leven.

S

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

Slotgebed

Ga met ons mee, God, een heel schooljaar lang. Gij spreekt en roept een woord
dat antwoord vraagt, een naam die liefde uitlokt, liefde geeft.
Waar doofheid heerst, daar zijt Gij niet.
Waar mensen stom zijn en elkaar doodzwijgen, daar zijt Gij niet.
Open onze mond en vul ons hart met goede woorden voor elkaar
opdat in ons uw liefde, uw bestaan zichtbaar mag worden .
Zo zullen wij zorgend voor elkaar, het einde van het schooljaar bereiken.
Schenk ons de vreugde van het delen en dan wordt alles wat we doen dit jaar
een liefdevol gebaar.
SLOT VAN DE DIENST
Zending en zegen

V

Beste leerlingen en leerkrachten,
We hebben samen gebeden dat het nieuwe schooljaar een geslaagd jaar zou worden. Een jaar
in een NIEUWE geest. Laten we mekaar hiertoe aanmoedigen. Laten we het ook regelmatig
even stil maken om te luisteren naar wat God van ons wil. Het verhaal van Kana mag ons
tonen dat samenleven tussen mensen goed en deugddoend kan zijn
als we durven vertrouwen op het woord van de Heer.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen +
als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Slotlied: Kom we beginnen
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Kom, we beginnen! Kom, we beginnen!Samen staan we sterk voor het grote werk.
Kom, we beginnen! Kom, we beginnen!Samen staan we sterk voor het grote werk.
1. Jezus laat ons niet alleen. Hij vraagt zachtjes: “Waar wil je heen?”

, mijnheer pastoor en diaken Herman voor het voorgaan in deze viering.

, aan alle aanwezigen om mee te vieren.

8

