HET VEER

UW RIJK KOME
KERSTVIERING 2015

Beeld van Maria en Elisabeth – mini-kinderwagen- affiche Welzijnszorgtafelversiering met 4 kaarsen – bijbel- tekstkaartjes
WELKOM (Ann)
Nieuwe mensen verwelkomen- gemelde afwezigen vernoemen- warmste week
In deze laatste adventsweek komen wij hier samen in naam van de Ene die wij noemen Vader,
Moeder, Zuster Broeder en vredevolle Geest in ons midden. Nu is hij echter hier ook aanwezig als
het kleine kwetsbare kind.
Voor deze God kunnen wij het lied zingen:
OPENINGSLIED: God van mensen nr.34
SITUERING van het thema: Uw Rijk kome ( Diane)
Van kinds af aan bidden wij het ‘Onze Vader’. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed? Waarom
wordt dit gebed, door alle eeuwen heen als het belangrijkste gebed beschouwd? Om dit enigszins
te begrijpen bestuderen wij het dit jaar als rode draad van onze vieringen.
Wij hebben reeds geluisterd naar ‘wie onze vader is’, ‘waar die God voor staat ’ De heiligheid van
zijn naam’ werd ons verduidelijkt door het verhaal van het Braambos en Mozes.
Vandaag leren en vieren wij rond “Uw Rijk Kome”
Ook vieren wij vandaag de 4de zondag van de Advent. We kijken vol verwachting uit naar de
naderende komst van het kind Jezus. Een klein broos en hulpeloos wezentje maar met alle belofte
van een vredevolle toekomst. Het kind als levend symbool voor het komende Rijk Gods.
(KAARSEN AANSTEKEN)
Over welk Rijk gaat het? En wat wordt er bedoeld met ‘kome’, Is gekomen, zal komen, moet er
komen
In Hebreeuwse geschriften staat het Rijk Gods niet voor een abstracte gedachte, een leven na de
dood, maar effectief voor een plaats of gebied met een regering. En meer nog: een manier van
regeren, met werkelijke, concrete zaken die ons mensen direct raken.
Waar regeringen dus rekening houden met de minsten, een toestand zoals God die zich wenst.
Dit Rijk Gods werd in de Bergrede beschreven door Jezus. Herinner je ook onze werken van
barmhartigheid van vorig jaar.
Het Nieuwe Testament formuleert het op een bijzondere manier: het Rijk God is nabij gekomen.
Nabij dat wil zeggen: het is onder ons werkzaam, aanwezig.
Het is niet massief en grijpbaar, maar wij ervaren wel de onmiskenbare symptomen ervan. Alles
wat goed is en schoon, iedere weldaad aan ons bewezen, iedere blijk van mensenliefde, maar ook
ieder kwaad dat aan zichzelf kapot gaat en iedere tiran die roemloos in het stof bijt, is een
symptoom, een teken dat het Rijk Gods nabij is. Wie het teken ziet, weet dat er meer komt. Een
teken is een voorschot op komende dingen.
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Dat Rijk moet en zal komen. Daaraan bestaat geen twijfel.
Maar vandaag zijn we nog niet zo ver, en het vraagt vertrouwen om dit gebed uit te spreken. Want
er is rondom ons erg veel ellende en we kunnen zoals velen ons wegdraaien van de wereld en
enkel aan onszelf denken. Of we kunnen die kleine tekenen van hoop koesteren, behoeden en
laten groeien zoals een klein kind dat nog tot volle volwassenheid moet komen.
Uw rijk kome... Een opdracht voor ons, voor de kerk. Want als de kerk niet dient, dient zij tot niets.

OPENINGSGEBED : (samen)
God van belofte,
U komt niet uit de hemel gevallen,
Niet onverwacht van achter de wolken vandaan.
U bent mens geworden, breekbaar en sterk.
U schuilt in het hart van wie goed zijn,
zit in het bloed van wijzen en barmhartigen.
U laat zich zien in hen die vol vertrouwen dromen
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
van uw Rijk Gods op aarde.
Wij mensen dragen U onder het hart.
LIED: Rorate caeli ( 1ste en 4de strofe)
Refrein:
Dauwt, hemelen, van omhoog, en, wolken, regent de gerechte.
Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum.
Tem uw woede, gedenk niet het onrecht dat wij bedreven. Wrok niet langer, want zie toch:
uw heilige stad een woestijn, Sion één woeste hoogte, ontroostbaar Jeruzalem:
dat huis waar uw Naam werd geheiligd, waar onze voorouders kwamen en zongen, naar U toe.
Refrein
Troost elkaar, mijn volk.
Dat deze woorden U troosten: opdagen zal uw redding.
Dat niet het zwarte U grijpt, dat niet de smart U verslindt.
Vrees niet, Ik zal U redden. Ik ben het, Israëls God,
de Heilige, en geen ander. Ik zal zijn uw Bevrijder,
Refrein
LEZING: Lc.1,39-56 : Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
DUIDING (Jac ) Zie apart blad
Stiltemoment – Welke gedachte wil ik voor mezelf meenemen van deze duiding?
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VOORBEDEN: (Ann)
“Kaarsen en bloemen zijn onze wapens tegen het geweld” zei de Franse vader tegen zijn zoontje
en tegen de hele wereld…en misschien is ook ons bidden dat wel.
Laat ons dan gedenken de slachtoffers, de nabestaanden, de helpers, de omstaanders en de
plegers van geweld na de aanslagen in Parijs en overal ter wereld.
1.Mijn God, mijn God
aangeslagen en weerloos
zie uw kinderen
zie hun onschuldig bloed
hoor hun schreeuwende onmacht
hoor hun doodse stilte
bij de moeders en de vaders van de slachtoffers
bij de moeders en de vaders van de moordenaars
wees nabij
Refrein:

2.bij gewonden in ziel en lijf
bij helpers met macht en moed
wees nabij
Waar mensen…
3. bij wie zorgen en verbinden
bij wie waken en treuren
wees nabij
Waar mensen…
Vrouwen

voorzie in troost
voorzie in hulp
verhoor ons verlangen naar vrede
verhoor onze nood aan gerechtigheid
verban alle geweld

Mannen

laat medemenselijkheid stromen
in onze landen
in onze steden
in onze straten
in onze huizen
in onze harten
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Vrouwen

in Uw wijd gestrekte armen
leggen wij onze dierbaren
leggen wij onze hoop

Mannen

blijf ons nabij
met uw visioen van nooit meer oorlog
en levende liefde
voor elk mensenkind

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL- OMHALING VOOR WELZIJNSZORG
TAFELGEBED (Opstaan
Ann Dankzeggen valt moeilijk
wanneer ons hart, veeleer dan van dank,
vervuld is van klachten.
Het werk van uw handen wordt door geweld verminkt.
Onschuldigen en kleinen vallen ten offer,
duizenden en duizenden vluchten of worden weggejaagd
Menselijke blindheid en kortzichtigheid, macht en vijandsbeelden
versperren de gezochte weg naar vrede.
Jac

Toch blijven wij belijden
dat Gij de Heer zijt van de geschiedenis.
Wij blijven vragen dat Uw Rijk kome,
niet een rijk van machtige heersers,
maar een rijk van gevende, weliswaar kwetsbare liefde.
Laat nu reeds op aarde een glimp van dat rijk oplichten
zodat wij kunnen blijven zingen:
LIED: Heilig, heilig, heilig…nr.76

Diane Daarom gedenken wij
nu, in dit uur,
met meer aandrang dan ooit
hoe Hij, die zoveel van mensen hield,
zijn vrienden samen bracht om het brood te delen.
Breken en delen, met en voor elkaar.
Brood voor wie hunkert naar het Licht,
voor wie hongert naar gerechtigheid.
BREKEN EN DELEN VAN HET BROOD
Ann

Daarom gedenken wij
nu, in dit uur,
met meer aandrang dan ooit
hoe Hij die van mensen hield
zijn vrienden samen bracht om wijn te drinken.
teken van verbondenheid en vreugde,
van geloof in die droom van een nieuwe wereld,
het Rijk al even onder ons.
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DOORGEVEN EN DRINKEN VAN DE WIJN- heildronk
Diane: Laat ons dan nu het Onze Vader bidden met extra aandacht voor de woorden:” Laat Uw
Rijk van liefde en broederschap gestalte krijgen in ons samenleven”.
Wij vragen daarmee dat er een einde komt aan de corrupte en gewelddadige regeermachten van
de wereld. Deze bede is zonder twijfel één van de meest directe politieke gebeden.
De vraag, hoop en verwachting om de ondergang van de machten van deze wereld,
de afrekening met het menselijke geweld van aanslagen, terreur en onmenselijke wetten.
ONZE VADER ( samen)
U die heet
‘Ik zal er zijn’
wij noemen U Vader,
Drager, Grond van leven.
Laat uw naam heilig zijn in ons leven
en leidraad voor al ons doen en laten.
Laat Uw Rijk van liefde en broederschap
gestalte krijgen in ons samenleven.
Laat Uw wil gebeuren:
vrede en geluk voor iedereen.
geef ons elke dag ons dagelijks brood,
niet minder, maar ook niet meer,
en leer ons het te delen met elkaar.
Wees voor ons vergeving van onrecht,
zoals wij op elkaars vergeving aangewezen zijn.
Laat ons niet ten onder gaan
in de lokroep van elk voor zich.
Maak ons vrij van het kwaad.
VREDESWENS:
Vrede, vrede, vred’op aard aan alle mensen, die van goede wille zijn ( 2x)
(Eigenlijk staat er vrede op aarde aan alle mensen die God liefheeft met een voorkeur voor de
allerarmsten…wel ietsje anders dan gewoon onze goede wil.)
SLOTGEBED (samen)
God van belofte,
wij hebben aan Maria en Elisabeth een bijzondere plaats gegeven.
Als moeders willen zij geborgenheid geven aan het leven in hun schoot.
Zo verlangen ook wij naar een samenleving waar menselijke warmte
en liefdevolle uitstraling nieuw leven mogelijk maken.
Vanuit dat verlangen leven wij naar Kerstmis toe, vandaag en morgen.
ZENDING ( Diane, Jac en Ann)
Moge Hij ons zegenen
wiens tekens nooit spectaculair zijn
maar veeleer klein en zoals een kind in de moederschoot.
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SLOTLIED: Uit uw hemel zonder grenzen nr.77
MEDEDELINGEN
VREDEVOLLE KERSTDAGEN en vergeet de petitie van Welzijnszorg niet te ondertekenen voor

“Een toekomst zonder armoede voor elk kind.”
UITDELEN VAN DE TEKSTKAARTJES

TER BEZINNING
Hoe langer wij op aarde zijn
hoe meer we onze machteloosheid constateren.
En dus past saamhorigheid en solidariteit.

Kerstmis 2015: Uw rijk kome.

We vullen dat niet meer zo in als in vroeger dagen misschien
toen we droomden van een supermachtige kerk
die over heel de aarde verspreid;
de lofzang aanheft en haar triomfen over andere godsdiensten viert.
Neen: we weten het: 'een kerk die niet dient, dient nergens toe'
en als wij tegenwoordig bidden: UW RIJK KOME
dat betekent dat wat wij werkelijk verlangen
met heel ons wezen, met alles wat wij zijn:
naar een nieuwe wereld waarin recht is en vrede voor allen,
een wereld van vrede, waarin God zelf alles kan zijn in allen,
een wereld waarin mensen tot hun recht kunnen komen en gelukkig zijn…

Uw rijk kome
Bronnen:
E.Schillebeeckx : Verhalen van een Levende
Liturgiemap Welzijnszorg
Carlos Desoete: In zijn Naam
Rochus Zuurmond: In hemels naam
Peter Schmidt: Ongehoord
Homilieën van Filosofenfontein en van A.Rubens, Antoinette Panhuis, Arseen De Kesel.
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