25ste zondag door het jaar
Wat zal het zijn: fairtrade of business as usual ?

Welkom +
Wees welgekomen hier waar we ons allen thuis voelen,
samen met Hem in ons midden,
rond Zijn tafel, om onze verbondenheid te vieren.
Om Hem te gedenken, om maaltijd te vieren met Hem.
Iedereen gelijk, allemaal samen.
Laten we dan ook de tijd nemen
om eens na te denken over eerlijkheid. +
Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods Gloria.
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen.
1

Vergevingsmoment
V. God, we weten dat de wereld niet eerlijk draait.
Dat mensen in het zuiden nog steeds niet hun rechten krijgen,
dat wij nog altijd een veel te grote ecologische voetafdruk hebben.
L. Krijgen de armen een leefbaar leven of moeten ze maar hun plan
trekken ? Krijgt het Zuiden een eerlijke prijs voor hun grondstoffen µ
of moeten ze tevreden zijn met een paar afgedankte schoenen?
Samen :

God, wees barmhartig over ons.
Kijk naar de inspanningen die we doen,
wil rekening houden met onze leefsituatie.
Vergeef ons dat we het zo moeilijk hebben
om soberder te leven, om meer solidariteit te betonen
aan onze medemens in problemen.
We weten dat op de weg van verbondenheid
het Jouw licht is dat ons leidt.
Maak dan ook dat wij vol vertrouwen
die weg volgen die ons leidt naar het leven.

Even laten doordringen
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer
Heilig, heilig, heilig, heilig is enkel Hij

Er, der nie begonnen, er, der immer war,

Hij die nooit begon, hij die er altijd was

ewig ist und waltet, sein wird immer dar. Die Eeuwig is, heerst en er altijd zal zijn
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! Heilig, heilig, heilig, heilig is de heer
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!

Heilig,heilig, heilig, heilig is enkel Hij

Allmacht Wunder Liebe, alles rings umher! Almacht, wonder, liefde, alom
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
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Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.

Eerste Lezing Amos 8, 4-7
Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen
om de misdeelden in het land te verdelgen;
gij die redeneert: 'Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
dan kunnen wij ons koren verkopen!
En wanneer de sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen.
Dan verkleinen wij de efa, dan verhogen wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
Dan kopen wij de kleine man voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.'
Jahwe heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob:
geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!
Voor mensen, geboren om woorden te horen,
gelukkig te leven, elkaar te vergeven:
is er een licht opgegaan.
Voor mensen, onmachtig om heil te verwachten,
gevangen genomen, verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.
Voor mensen, ontluisterd, in boeien gekluisterd,
beroofd van hun wensen door andere mensen:
is er een man voorgegaan.
Voor mensen, gevallen, tot niemand vervallen,
die levend al dood zijn en dood zonder hoop zijn:
is er een mens opgestaan.
Evangelie Lc. 16, 1-13 of 10-13
Woordje
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Samen ons Geloof Beleven
Ik geloof in God die vol van goedheid is,
die het geluk van alle mensen wil,
die aan ons, mensen, Zijn schepping in handen geeft.
Ik geloof in de verrezen Jezus, fair als Hij was,
Hij is voortdurend met ons op pad,
Hij is gekomen om ons te tonen wie God is.
Hij is het die ons leert lief te hebben zoals Hijzelf ons lief heeft.
Ik geloof dat de komende wereld, een wereld van vrede,
van goedheid en vreugde door Hem naderbij is gekomen.
Ooit zal Hij iedereen die in de liefde gelooft daar bijeen brengen.
Ik geloof in de Geest.
Hij is het licht en de kracht die ons gegeven is
opdat wij met alle mensen die eerlijk willen leven
gestalte geven aan die komende wereld
waar ieder mens en zeker de armen
het recht hebben op respect en een liefdevol leven.
Ik geloof in alle gemeenschappen,
menigvuldig als ze zijn, die zich beroepen op Jezus Christus
en die, op Zijn woord, het brood breken en wijn delen.
Ik geloof in onze lokale gemeenschap
die een ontmoetingsplaats gestalte wil geven.
Waar gedeeld wordt en waar broederlijkheid heerst.
Waar solidariteit heerst met andere gemeenschappen
die ook willen zorgen voor een betere wereld.
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Gebed bij de gaven
V. Wij, mensenkinderen, zijn niet waardeloos.
We zijn gemaakt om door en door mens te zijn
Samen : We zijn geschapen met de bedoeling
om eerlijke mensen te zijn, om vreugde te brengen,
om medemens te zijn en om voor anderen
een lichtpunt te zijn en een trooster.
Om te zijn zoals God
naar wiens beeld we geschapen zijn.
V. God, overal ben Jij aanwezig,
in mensen, in heiligen en zondaars.
In mensen die brood en wijn voor mekaar willen zijn.
Wij vragen Je om dit brood en deze beker te zegenen
tot lichaam en bloed van Jezus.
Dank- en tafelgebed
L. God, wij danken Je voor de vriendschap en de kracht
die van mensen kan uitgaan en om het wonder dat liefde heet.
Wij danken Je voor deze gemeenschap
waar mensen elkaars hand vasthouden en elkaar bemoedigen.
V. Maar bovenal danken wij Je voor Jezus die al weldoende
rondging en zo Jouw zorg voor ons zichtbaar maakte.
Hij is ons voorbeeld. Een mens bij uitstek was Hij.
Samen : Koninklijk in waarheid en prachtig in liefde,
één en al zorg voor misdeelden en onderdrukten,
voor weerlozen en zieken, eigenlijk voor iedereen
zo was en is Hij, die Jezus.
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L. Hoor God, onze woorden van dank voor Jezus
die het als Zijn roeping zag om overal waar Hij kwam te dienen.
V. Hij baande voor ons een weg.
Wij bidden opdat wij die weg zouden kunnen gaan,
een weg van eenvoud en dienstbaarheid.
- Woorden van Leven L. En op Zijn vraag zullen we ook blijven samenkomen
om Hem niet te vergeten en om steeds weer samen met Hem
één grote gemeenschap te vormen God ter ere.
Samen : Beziel ons met Jouw Geest, God, dan zullen wij
geïnspireerd door Jezus voorbeeld, elkaar bewaren
en samen bouwen aan een meer menselijke wereld
en niet zwichten voor macht en eigenbaat.
Maar waakzaam zijn om tekenen van hoop te zien;
en moge wijzelf zo’n teken worden.
V. God, wij danken Je om dit teken van Jouw nabijheid,
moge het verhaal van Jezus ons levend houden,
moge het ons moed geven om steeds opnieuw Jouw weg te gaan.
Mensen dromen van geluk -dromen zijn bedrogschrikken wakker van de dag en zij leven nog.
Reik elkaar een vriendenhand,
Maak woestijn tot vruchtbaar land.
Mensen hopen op de dag dat er vrede is
en het licht verjagen zal al hun duisternis.
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Mensen leven op de tast -blinden zonder landwie wijst hen de goede weg, neemt hen bij de hand?
Mensen dromen levenslang, wachten op geluk,
wie verlicht hun eenzaamheid, draagt met hen dat juk?
Onze Vader
Vredewens
Lieve mensen,
wordt nieuw
was je met tranen van vreugde
droog je af met het licht van je ogen
geef warmte als de zon
straal je liefde uit naar alle mensen
zodat het overal vrede wordt.
Communie
Samen: Prent het in mijn hart Heer,
Jij bent het levend brood.
Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt Gij verschenen als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven als een mens in de woestijn
zal er ooit een ander zijn ooit nog vrede hier op aarde?
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Als een woord zijt Gij gegeven als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest als een nieuw begin van leven.
Slotbezinning
Lieve mens, weet je,
het was niet zo slecht in mijn vogelkooi,
en ja, je zorgde goed voor mij,
eten altijd op tijd en lekker
maar wees eens eerlijk:
zou jij het tof vinden om zo opgesloten te zijn?
Nu ben ik vrij en buiten in het bos
daar vind ik het beter, daar vind ik het mooier
in bomen zonder tralie.
Weet je wat:
ik zal hoog in de boom een liedje voor je zingen
een blij liedje zoals je nog nooit hoorde
een liedje over vrijheid!
Zending en Zegen +
Zegenen wij elkaar bij alles wat te doen staat,
bij alles wat we beleven mogen en bij alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar in dit leven dat wij delen
zo kwetsbaar als het is.
Hij, die Kracht tot vernieuwing is, zegene ons:
in de naam van de Vader de Zoon en de heilige Geest. Amen.
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