PASTORALE EENHEID ELIA
WeLiG

Maar Hij zei: ’LEEF!’
Deel je brood, je leven, wees dienstbaar

Openingslied: ‘Lange nacht’
Begroeting
Vergevingsmoment - Kyrie
Eer aan God
Samen:
Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.
Openingsgebed
Allen
Heer Jezus, U zegt ons: LEEF!
Met moeite en niet steeds met overgave
proberen wij in uw spoor te gaan.
Wij bidden dat wij iets mogen opsteken
van uw aanpak, uw dynamisme,
uw droom met de mensen.
Dan zal uw leven, in de knop gebroken,
niet voor niets zijn geweest,
maar in ons open bloeien tot dienstbare inzet
en vreugdevolle toewijding aan elkaar.
Dat dit ook hier vandaag mag gebeuren. Amen.
Eerste lezing

Ex 12, 1-8.11-14
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Lied: ‘Ha Lachma Anya’
Een Joods paaslied dat gezongen wordt tijdens de Joodse paasdagen.
Uit het evangelie volgens Johannes

Joh 13, 1 – 15

Lied: ‘Toon Mijn liefde’
Denken aan, op de knieën gaan
Gebed over de gaven
Tafelgebed
V
Rond deze tafel, God, komen wij samen
met mensen die U, elkaar
en hun medemensen willen vinden.
A

Hier brengen wij ons leven samen.
Hier delen wij onze vreugde en ons leed.
Wij worden stil bij wat we zijn:
mensen bevrijd door uw Zoon.

V

Achter onze kleine gebaren,
achter onze stuntelige woorden,
zitten grote dromen over vrede en menselijkheid.

A

Hier beluisteren wij uw boodschap
van ‘door de knieën gaan’ en dienen.
Hier voeden wij onze wil tot breken en delen,
onze hoop op welzijn voor elke mens.

V

Gij zijt in ons de hunker naar gerechtigheid.
Gij zijt de pijn als wij ‘mee-lijden’
met arme en verdrukte mensen.

A

Omwille van uw trouw
die ons altijd opnieuw moed geeft,
omwille van de hoop die Gij in ons gaande houdt
blijven wij uitzien naar een beter wereld.

V

Zoals wij hier samen zijn rond de tafel;
zo ongeveer moet het ook geweest zijn
die avond voor Zijn lijden:
Jezus met zijn twaalf vrienden in de stille bovenzaal.
Men voelde het einde naderen
van wat een groot avontuur had kunnen worden.
Er was vertwijfeling en angst.

V

Wat moesten de twaalf
met zoveel mooie woorden ná zijn dood?
Waarom gebeurde er geen groot wonder?
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Toen heeft Hij hen – en ons –
de kern van zijn boodschap getoond,
met een alledaags eenvoudig gebaar
waarin Hij gans zijn leven heeft samengevat.
V

Hij nam toen wat brood, liet het in zijn handen rusten
terwijl allen verwonderd zwegen.
Hij dankte God, alsof dit de rijkdom van zijn leven was.
Instellingswoorden….

V

Het is dan heel stil geworden, een woordeloos weten,
Dat Hij hiermee zijn testament gaf en Hij zei nog:

V

“Als gij brood breekt en met elkaar deelt,
weet dan, dat Ik het u heb voorgedaan
opdat allen zouden leven
in een Verbond van liefde”.

A

Vandaag willen wij uw tekens verstaan.
Kom tot ons met uw Geest
en til ons over de grens van ons kleine “ik”.
Verleg onze zorg naar
wat andere mensen treft en bedreigt.

V

Laat ons voor anderen zo goed zijn als brood,
zo mild als de beste wijn.

A

Dat wij geen rust vinden zolang een mens
honger lijdt of op de vlucht is.
Dat wij onze stem verheffen
tegen de opwarming van de aarde,
tegen vervuiling, tegen bewapening en onrecht.

V

Laat ons behoren bij de kleine tegenstroom
die het kwaad durft zien en het ontkracht.

A

Dat Gij ons steeds moogt vinden
in de rangen van hen die uw schepping eerbiedigen
en zinvol verder zetten.
In de rangen van hen
die werken aan een liefdevolle wereld.

V

Daarvoor willen wij onszelf,
en onze valse zekerheden aan de kant zetten,
opdat we zouden verrijzen als nieuwe mensen
die toekomst openen voor kinderen en zieken
voor eenzamen en verdrukten
voor mensen dichtbij en veraf.
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A

Mogen wij, uw volk, uw Kerk,
herkenbaar zijn aan de liefde die in ons leeft.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Onze Vader
Samen
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Vredeswens
Communie
Lied: ‘In de bovenzaal’
Overbrenging van het Heilig Sacrament naar het rustaltaar
Uit het evangelie volgens Marcus (Mc 14, 32-34)
Gezamenlijk gebed
V
Laten we dan ook nog even samen bidden…
Allen

God, wij vragen u,
laat de mens niet verloren gaan die gij bemint.
Hou mij in leven,
laat de dood die alles leeg en donker maakt,
niet komen over mij.
Gij zijt sterker dan de dood.
Voltooi in ons wat Gij begonnen bent.
Amen.

Slotlied: ‘Aan uw tafel’
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