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Theresiagemeenschap Borne

Onderweg naar het Licht

Opening/welkom
Zang: Een schoot van ontferming, GvL 600, blz. 683
Openingsgebed
God van mensen,
U hebt zich laten kennen
als een God die met mensen meegaat
in een wolk, in een vuurkolom,
in de belofte van de regenboog.
We bidden U,
wees hier aanwezig
temidden van mensen
die hier bij elkaar zijn gekomen
om samen te zijn,
te herinneren, te gedenken en te vieren.
Wees hier aanwezig,
God-met-mensen-onderweg,
dit uur, deze tijd.
Amen.
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven
zijn.
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van wie we
afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen.
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof dat we
over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven
Stilte
Muziek

Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs, 17, 1-9
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met
zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen
waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat
begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.
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Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem
onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is
goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, een
voor U, een voor Mozes en een voor Elia. Nog had hij niet
uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de
wolk klonk een stem: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn
welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem. Op het horen daarvan
wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een
hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
Staat op en weest niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij
niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg
gelastte Jezus hun: Spreekt met niemand over wat ge hebt
aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.
Stilte (± 10 minuten)
Gedachte ter overweging
Leven in de voetsporen van Jezus vraagt om de bereidheid en de
durf om los te laten wat je vertrouwd is, wat bescherming en
zekerheid lijkt te bieden, maar wat je ook gevangen kan houden.
Muziek
Gedicht
Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven
Jou ontmoeten is voor mij een nieuw begin.
Jij schenkt mij moed en zelfvertrouwen
Jij leert mij leven met een open vraag
Jij maakt mij vrij en leert mij luisteren
Jij maakt dat ik bewust mijn zorgen draag.
Jij leert mij mensen te beminnen
Jij leert mij strijden voor het recht
Jij leert mij ijveren voor de vrede
Jij vraagt dat ik voor waarheid vecht.
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Jij leert mij breken met het verleden
Jij schenkt mij toekomst, levenszin
Jij leert mij anderen te vergeven
Jij vraagt mij dat ik bovenal bemin.
Jou ontmoeten is voor mij een nieuw leven
Jou ontmoeten is voor mij een nieuw begin.
Zang: Lied van woord en weg, GvL. 659, blz. 781
Psalm 97 (uit: 150 psalmen vrij; Huub Oosterhuis)
God is Hij alleen.
Vuur gaat voor Hem uit,
weerlicht over de aarde.
De aarde heeft het gezien.
De aarde kronkelde en steunde
als een barende vrouw.
Bergen smelten als was,
doden leven, goden
vluchten waar Hij verschijnt.
Dood valt op een mens
die voor beelden buigt.
God is Hij alleen.
Al wie onrecht haat
is door Hem gekend – Hij bewaart je hart.
Tot jouw hart zegt Hij:
als jij recht betracht
wordt de aarde nieuw
als je liefde doet
wordt het licht gezaaid
Vrees niet, Ik-met-jou.
God is Hij alleen.
Vuur gaat voor Hem uit,
nieuw licht over de aarde
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Voorbeden
Eeuwige God, wees licht in ons,
opdat wij zien waar het op aan komt.
Wees vuur in ons, opdat wij niet uitdoven.
Wees kracht in ons, opdat wij sterk kunnen zijn.
Stilte
Trouwe God, wees grond onder onze voeten,
Opdat wij verbonden blijven met de aarde.
Wees ruimte in ons hart, opdat wij ons niet afsluiten voor
de ander.
Bewaar het visioen in ons, opdat wij blijven geloven in morgen
Stilte
Levende God wees een baken voor ons,
Opdat wij in vertrouwen onze persoonlijke gebeden en intenties aan
U kunnen voorleggen
……….
……….
Stilte
Luisterlied:
Die ons voor het licht gemaakt hebt, dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn
(Oecumenisch) Onze Vader
Matteüs beschrijft het visioen op de berg en wij horen hoe Jezus
veranderde, terwijl Hij in gebed was. Laten ook wij ons tot God
richten in gebed, omwille van de verandering waar onze wereld om
schreeuwt: gerechtigheid en liefde, vrede in overvloed. Jezus leerde
ons bidden om de komst van dit Rijk met deze woorden.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
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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.
Met haar gehele bestaan was Maria toegewijd aan God.
Heel haar leven staat in het teken van haar Zoon.
Tegenover het geloof van Maria is ons geloof vaak klein en
onstandvastig.
Bidden we samen tot Maria:
Wees gegroet
Vredeswens
Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil moet eerst in z'n eigen hart
vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden en aan elkaar
door te geven.
Laten wij elkaar de vrede van Christus wensen!
Mededelingen en collecte
Zang: ‘Wij zullen kennen’
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Ach jullie verlichten, ontrukken,
als je niet lief hebt je naaste je verre
naaste geen recht doet, in schaduwen
dwaal je maar rond, door kunstlicht je
ogen bedorven.
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Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
en er begint een nieuw leven.
Ach wij die God willen zien wij zien het
gezicht dat ons aankijkt te ongelegener tijd,
wij zien in flitsen elkaar,
de liefde die ons beloofd is.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
En er begint een nieuw leven.
Slotgebed
God van het leven,
sta op in ons denken en doen,
dat wij mensen van licht en hoop,
metgezel en tochtgenoot voor elkaar mogen zijn.
Wij bidden U,
opdat wij het visioen in ons hart bewaren,
het visioen van een aarde
waar voor ieder overvloedig leven mogelijk is.
Een vruchtbare en gulle plaats voor mensen,
generatie na generatie.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen.
Amen.
Zending en zegen
God van verleden, heden en toekomst.
Even mochten wij volmaaktheid ervaren,
even van uitzicht genieten
op de top van de berg,
meestal zijn we onderweg,
proberen het leven te leven
met al zijn pieken en dalen.
Beziel ons als we van hier gaan,
dat we het visioen levend houden
als voedsel voor onderweg.
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Moge de almachtige God zijn zegen op ons leggen
en ons met zijn hand beschermen.
Moge God het licht van zijn aangezicht over ons laten schijnen
en ons met overvloedige genade behartigen:
Vader, Zoon en H.Geest.
Zang: Uit uw hemel zonder grenzen, Gvl 530, blz 586

Schouderklop
Knipoog
Waardering
Warme hand
Vriendelijk woord
Glimlach
Bedankje
Vertrouwen
Moed geven
Brief
Fijn gesprek
Blij gezicht
Bedankt voor wat je geeft,
bedankt voor wat je neemt
je bent geweldig, blije mens
lieve medemens
't zijn de kleine dingen die we zien in elkaar.
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