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Gezinsvieringen

Toetertoe wil je vriend zijn!
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Dag allemaal,
Samen eucharistie vieren is Jezus dankbaar
herdenken.
Jezus was er vooral voor die mensen die aan de
rand van de maatschappij leefden, en Hij was een
kindervriend.
Vanuit deze gedachte willen wij in elke
gezinsviering vertrekken om die bijzondere man
uit Nazareth wat dichter onder ons te brengen.
In de Bijbel lezen wij echter niet alleen
Jezusverhalen. Nog vele anderen waren
boodschappers van God en sterke mannen en
vrouwen die iets betekenden voor het geloof.
Luisteren naar een verhaal, samen zingen en
bidden: het schept een verbondenheid die in deze
drukke tijden deugd doet en hartverwarmend
werkt.
Wij nodigen jullie van harte uit om elke eerste
zondag van de maand met ons mee te vieren
opdat wij dan vanuit de kerk vertrekken en voor
elkaar een zegen mogen zijn.
Als we een idee hebben hoe onze viering is
opgebouwd, helpt dit misschien om beter te
kunnen volgen.
Een viering is traditioneel opgebouwd uit 4
hoofdblokken:
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A. de opening van de viering
 met het welkom,
 met een woord van vergeving
 en met een openingsgebed.
B. de dienst van het woord
 eerst wordt geluisterd naar een lezing én
het evangelie;
 nadien wordt er een antwoord van ons
verwacht onder vorm van de
geloofsbelijdenis en de voorbeden.
C. de dienst van de tafel met
 het grote dankgebed
 het Onze Vader
 de vredeswens
 de communie
D. de zending
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Omdat elke gezinsviering niet altijd een
eucharistieviering is, maar wel heel vaak een
gebedsdienst, verandert er soms wel eens iets.
Bovendien hebben wij het geluk van verschillende
voorgangers te hebben, die elk op hun eigen
unieke manier hun geloof beleven. En dit kan heel
boeiend en vernieuwend zijn!
Laten wij er dus samen een weldoende
geloofstocht van maken!
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A – De opening van de
viering
1. Welkom
Uiteraard is iedereen van harte welkom.
Christenen zijn immers volgelingen van Jezus.
Laten wij dus net als hij, mensen zijn die met een
open geest en open hart in het leven staan.
Om daaraan herinnerd te worden, maken we
samen eerst een kruisteken.
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2. Woord van vergeving
Bij elke gezinsviering wordt hier een passende
tekst voorzien. Als we ons bij dit woord van
vergeving willen aansluiten, valt het ons
gemakkelijker dit al zingend te doen.
Kom tot ons, o Heer, kom tot ons (3x)
O Heer, kom tot ons...
(op de wijze van Kumbayamylord)
of:
Zend Uw Geest, o Heer, zend Uw Geest (3x)
O Heer, zend Uw Geest...
of:
Tot zeven maal zeventig maal,
Vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal,
De Heer heeft met mij ook geduld
of:
Glorie, glorie, hallelujah,
Glorie, glorie, hallelujah,
Glorie, glorie, hallelujah,
Gods liefde geeft ons kracht!
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3. Openingsgebed
Het is zeker zinvol om in deze jachtige tijd
het even stil te maken en de nabijheid van ‘het
goddelijke’ op te zoeken.
Een nabijheid als een wederzijds verstaan,
waarbij woorden niet altijd zo belangrijk zijn.
Het is geen binnengaan, maar eerder een
eerbiedig wachten
op de drempel van elkaars wezen.
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B - De dienst van het woord
ons luisteren

4. De eerste lezing
In alle tijden hebben mensen geprobeerd om het
wezen van het bestaan uit te leggen. Heel vaak
gebruikten ze hiervoor ‘verhalen’. Verhalen die
voor de mensen van nu heel vaak raar
overkomen. Maar waarschijnlijk gaan de volgende
generaties dit ook van onze eigentijdse verhalen
zeggen.
Niettemin is het belangrijk dat wij verhalen blijven
vertellen... gewoon omdat er van verhalen een
heilzame kracht kan uitgaan. Vandaar dat wij ook
dit jaar enkele krachtige verhalen willen vertellen.

5. Tussenzang
6. Evangelie
Het evangelie lezen betekent: Jezus ontmoeten.
Wat de schrijvers van het Nieuwe Testament
vooral trof: Jezus was een opmerkelijk vrij mens.
Maar hij wilde vrij zijn omwille van ons.
Het minste wat men van Jezus kan zeggen: hij
was een mens-voor-anderen.
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ons antwoord

7. Onze geloofsbelijdenis
Omdat wij akkoord gaan met de Blijde
Boodschap,
belijden wij samen ons geloof.
Wij geven hiermee onze bereidheid weer om
God beter te leren kennen, samen met andere
gelovigen.
Allen: Ik geloof in God
die leven geeft
... en elke dag wordt het leven gegeven als
een opgave.
Ik geloof in Jezus Christus
die liefde is
... en liefde is de enige waarde die blijvend
gelukkig maakt.
Ik geloof in de Geest
die mijn leven leidt
... en ik wil bewust openstaan voor zijn
begeleiding.
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Daarom geloof ik ook in mensen
die het goede in hun leven trachten te
realiseren.
Daarom geloof ik ook in mensen
die elke morgen begroeten als een nieuwe
kans om te leven.
Daarom geloof ik ook in mensen
die door hun manier van leven
getuigen van de Geest van de levende
Christus.
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8. De voorbeden
Wij willen wel ‘schone’ mensen zijn, maar alleen
komen wij er zelden toe.
Daarvoor hebben we de anderen nodig en ook de
Andere.
Daarom richten wij ook samen onze bede naar
Hem.
Na elke voorbede zingen we:
Geest van God, adem van leven,
Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.
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C - Dienst van de tafel
1. Dankgebed
Voorg: De Heer zij met U.
Allen: En met uw geest.
Voorg: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Voorg: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Voorg: God, onze Vader en Moeder,
U bent ons nabij in de belofte van vrede en
liefde.
Vanouds is het Uw bedoeling dat mensen
eerlijk staan tegenover elkaar,
dat er een onderlinge band is
van vrede en trouw.
Allen: Wij, mensen, hebben Uw belofte niet altijd
begrepen, God.
Vaak wordt zij verduisterd
door oorlog en ruzie, door oneerlijkheid en
ontrouw.
Maar U wilt er zijn voor ons.
Daarom zond U Jezus Uw Zoon,
om opnieuw Uw belofte
van vrede en vriendschap
aan ons mensen zichtbaar te maken.
Hij gaf zich als brood dat sterkte geeft
en schonk Zijn leven als wijn op het feest.
Tijdens onze gebedsdiensten slaan we het
gedeelte hierna over, en gaan meteen naar het
gedeelte na de wijding van brood en wijn door de
priester.
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(Hier staan we recht.)
Voorg: Hij deed dit ook op de moeilijkste
ogenblikken,
bij het afscheidsmaal met zijn vrienden.
Hij nam het brood, dankte U God, Zijn
Vader,
brak het en gaf het terwijl Hij zei:
‘Dit ben ik voor u, het is mijn lichaam, voor
u gegeven, mijn leven met u gedeeld.’
Zo nam Hij ook de wijn,
dankte U opnieuw en deelde hem met Zijn
vrienden terwijl Hij zei:
‘Dit ben ik voor u, mijn bloed, mijn
levenskracht, voor u vergoten tot nieuwe
verbondenheid tussen God
en de mensen.
Blijft dit doen om mij te gedenken’.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood, en
wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij
verrezen zijt.
(Hier mogen we rustig zitten.)
Allen: Wij danken U om Jezus,
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die op een nieuwe wijze
ons allen plaatste in die belofte,
en ons daarmee kracht gaf
om het goede van elkaar waar te maken.
(Tijdens onze gebedsdiensten gaan we hierna
verder.)
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Voorg: Vol vertrouwen hopen wij
dat het geloof in God en in elkaar de
toekomst zal schragen van deze
geloofsgemeenschap en van de kerk over
geheel de wereld.
Allen: Heel speciaal vertrouwen wij U toe
de mensen die ons ter harte gaan
en ook onze overleden familie en vrienden,
die wij nog steeds graag zien.
Voorg: Moge Uw rijk van vrede verder groeien in
onze gezinnen,
in onze buurt, in onze
parochiegemeenschap.
Voorg: Mag ik de kinderen en de grote mensen
die wensen nu uitnodigen om een kring
rond het altaar te maken.
Mag ik ook aan de mensen die wensen te
blijven zitten vragen elkaar de hand te
geven.
Het samen bidden van deze woorden die
Jezus ons geleerd heeft in echte
verbondenheid met elkaar brengt voor mij
het goddelijke hier echt aanwezig.
Dit zijn de echte woorden die Jezus zijn
leerlingen heeft geleerd.

17
Onze Vader
Die in de hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven aan onze
schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Amen
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2. Vredeswens
Voorg: Vrede heeft vooral met tevredenheid te
maken.
Het zijn de mensen die zelf tevreden zijn,
die het meeste vrede uitdragen. Willen wij
daarom echte vrede-uitdragers worden.
Ondertussen zingen wij ons vredeslied.
Sjaloom! Gods vrede kome over u.
Sjaloom! Gods vrede kome over u.
Sjaloom! Breng Gods vrede bij de mensen om je
heen.
Sjaloom! Dan rust ook Gods vrede over u.
of:
Ik wens je vrede van God,
ik wens je vrede van God,
ik wens je vrede van God,
ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer!
Heveinu Shalom a leichem,
Heveinu Shalom a leichem,
Heveinu Shalom a leichem,
Heveinu Shalom, Shalom, Shalom a leichem!
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3. Communie
Iedereen krijgt een stukje brood, dit is een teken
van leven dat God aan ons schenkt.
Dit is ook een teken dat wij Jezus’ manier van
leven willen navolgen.
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4 – De zending
Laten wij gewoon elkaar tot zegen zijn.

Dat wij elkaar tot zegen zouden zijn,
zo goed als God, de een voor de ander.
Zo zegene ons, de lieve God,
Vader, Zoon en Geest.
Amen.
Dank om met ons te hebben meegevierd ...
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