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DON BOSCO, INSPIRATIE VOOR CHRISTENEN VAN VANDAAG

VERWELKOMING EN THEMADUIDING
Mensen hebben voorbeelden nodig om zich aan op te trekken.
Je kan een ideaal zien in een leven
dat getekend is door hartelijkheid en redelijkheid
door geloof dat God van je houdt zoals je bent.
Je kan hierin vertrouwen putten
om te kiezen voor mensen
met wie je verbonden wil leven.
Je kan een mens van blijheid zijn
ondanks pijn en tegenslagen.
Je kan je laten raken
door de kleinen die rondom je leven
en je voor hen uitsloven.
Dat zijn idealen.
Idealen haal je niet in één dag
maar je kan ernaar toegroeien.
Don Bosco wist zo te leven.
Hij kan je voorbeeld zijn!
In deze viering willen we ons
laten aanspreken door zijn ideaal
en voor en met elkaar bidden
dat wij ook naar zo'n ideaal mogen groeien.

GEBED OM VERGEVING
p. Omdat wij ons wel laten aanspreken door idealen,
maar onder de maat blijven in de beleving ervan
vragen we God en elkaar om vergeving.
l. Don Bosco bleef hopen tegen alle hopeloosheid in.
Zo menig keer verliezen wij de moed
bij tegenslagen of ontgoochelingen
en vergeten dat Gij, Heer,
de God van liefde zijt
die alles ten goede leidt voor wie U liefhebben.
l. "Laat ze ervaren dat je van ze houdt", zegt Don Bosco.
"Geloof in het goede van elke mens,
met een onverwoestbaar vertrouwen in jonge mensen
en met een aanstekelijk optimisme".
Maar wij zien dit erfdeel van Don Bosco
soms als ouderwets en weinig eigentijds.
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l. Don Bosco had oog voor iedereen
die gekwetst of weerloos was.
Wij beschamen vaak Gods verwachting
door zijn zorg niet uit te dragen
naar de armsten en meest behoeftigen.
p. Moge de Vader van barmhartige liefde
zich over ons ontfermen.
Moge Hij onze zonden vergeven
en ons leiden tot nieuw leven
vandaag en alle dagen. Amen.

OPENINGSGEBED
p. Heer onze God,
Gij zijt om mensen bekommerd
en houdt Uw beschermende hand
omheen hun angstig hart.
Don Bosco heeft dit ervaren.
Met een onwrikbaar geloof
heeft hij zich toevertrouwd
aan U en aan de mensen,
in een overrompelende zekerheid
dat hij steeds door U
opgevangen en geholpen zou worden.
Zo heeft hij wonderen van liefde verricht,
voelbaar tot vandaag,
tot in deze kring van verbondenheid en liefde.
a. Laat ons deze man waardig blijven
in zijn onmetelijk geloof.
Geef ons bemoedigend vertrouwen in U en in elkaar
opdat ook door onze woorden en daden
wonderen van liefde groeien
vandaag en altijd. Amen.

EERSTE LEZING
Toen Don Bosco in 1884 voor langere tijd in Rome was, schreef hij een brief naar zijn
jongens, medebroeders en medewerkers in Turijn. Hij vertelt daarin een droom die door
Don Bosco-kenners als zijn geestelijk testament, als de meest levendige en fascinerende
uiting van zijn opvoedingsgenie wordt gezien. We lezen een stuk uit deze brief.
De jongens moeten niet alleen bemind worden maar ze moeten het ook ervaren. De liefde
moeten ze ondervinden in dingen die hen naar hun zin zijn, in ons deelnemen aan hun
kinderlijke neigingen. Dan leren ze ook liefde zien in de dingen die hun van nature minder
bevallen zoals tucht, studie en zelfbeheersing. Als je dus één hart en één ziel wil vormen,
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moet je uit liefde tot Jezus het wantrouwen doorbreken en door hartelijkheid vervangen.
Zonder gemoedelijkheid toont men geen genegenheid en die moet er zijn om vertrouwen
te winnen. Wie bemind wil worden, moet tonen dat hij zelf liefheeft.
Jezus Christus is klein geworden met de kleinen en Hij heeft onze zwakheden gedragen.
Hij is meester van de gemoedelijkheid. Een meester die alleen op de katheder te zien is, is
meester en niets meer; maar als hij zijn vrije tijd met de jongens doorbrengt, wordt hij hun
broer. Wie liefde vindt, die geeft zijn hart. En wie bemind is krijgt alles gedaan vooral van
jongeren. Door dit vertrouwen springt de vonk over tussen jongeren en opvoeders. In deze
liefde vinden de opvoeders de kracht om alles te verdragen: vermoeienis, afkeer, ondank,
last, verzuim en nalatigheid van de jongens. Jezus Christus heeft het geknakte riet niet
gebroken en het flakkerende vuur niet gedoofd. Hij is uw model. Dan wordt er niet meer
gewerkt voor ijdele roem, niet meer gestraft louter om gekwetste eigen-liefde te wreken;
dan verliest men niet meer zijn hart aan de één met verwaarlozing van alle andere
jongens; dan is men niet meer bang uit menselijk opzicht iemand te vermanen die
vermaand moet worden.
Waarom wil men toch de liefde ruilen voor de kilte van een reglement?

EVANGELIELEZING: Joh. 13, 1-7, 12-17

GELOOFSBELIJDENIS
p. Ik geloof in God die Vader is
en ons de wereld schenkt.
a. Wij geloven dat God ons zendt
om van die wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger, zonder oorlog en haat,
een wereld vol goedheid, rechtvaardigheid en vrede.
p. Ik geloof in Jezus Christus
die geroepen en gezonden werd om mens te worden,
om geborgen in liefde zich te geven aan de mensen.
a. Wij geloven dat Christus ons roept en zendt
om lief en leed te delen met elkaar,
om met Hem door pijn en zorgen heen
tot nieuw leven te verrijzen,
want Hij is onze hoop en vertrouwen.
p. Ik geloof dat de levende Heer
zijn Geest van goedheid en liefde schenkt
aan elke mens op aarde.
a. Wij geloven ook dat de Hij ons roept en zendt
om van die boodschap te getuigen in woord en daad
opdat alle mensen, waar ook ter wereld,
zusters en broers zouden worden:
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één gemeenschap in de Kerk van liefde,
totdat Hij eens wederkomt
om met ons de Vader te danken
en elke vreugde volkomen te maken. Amen.
GEBED OVER DE GAVEN
p. Heer God, vandaag denken wij
aan Don Bosco die de totale gave
aan de jongeren van zijn tijd
gekozen heeft
boven mogelijk genot, geld en macht.
Om trouw te blijven aan zijn ideaal
nemen wij brood en wijn
en bieden ze U aan als teken van onze gave.
a. Aanvaard deze gaven.
Sterk ons in het verlangen
ons te verzoenen met U en elkaar.
Mocht het stukje ideaal van Don Bosco
levend worden in onze gemeenschap
vandaag en alle dagen. Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Zoals wij - op onze beste momenten liefde, bemoediging, tederheid, erbarmen,
geduld en mededogen voor elkaar
mochten en konden zijn,
zo zijt Gij, God,
steeds en altijd voor ons
in dagen van trouw en in dagen van ontrouw.
Zoals wij - op onze beste momenten voor anderen toewijding en zorg mochten zijn,
weldoende rondgaan, initiatieven nemen
en daden van goedheid stellen
voor wie klein en onmachtig door het leven moet,
zo zijt Gij in uw Zoon Jezus
al weldoende rondgegaan:
kregen blinden nieuwe ogen,
werd het geknakte riet niet gebroken,
konden lammen weer gaan,
werd de smeulende vlaspit niet gedoofd,
werden melaatsen weer rein,
kleinen weer groot,
machtelozen weer sterk
en hopelozen weer mensen van hoop.
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Daarom danken wij U met allen die in U geloven:
a. Heilig, heilig, heilig.
p. Zoals wij - op onze allerbeste momenten ons konden geven en breken voor elkaar en velen,
zo zijt Gij, God, in Jezus geweest,
voor ons gebroken en gedeeld.
Zo was en is Hij voor ons
trouw tot het einde toe,
liefde tot stervens toe.
Als teken hiervan heeft Hij op de avond
voor zijn lijden en dood
brood in zijn handen genomen,
U, God, gedankt en gezegend,
het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken en gegeven wordt.
Ook nam Hij op het einde van de maaltijd
de beker in zijn handen, dankte U opnieuw
en gaf hem door aan zijn vrienden met de woorden:
Neem en drink,
dit is de beker met mijn bloed
van een nieuw en eeuwig verbond.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij in herinnering te houden.
p. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof
a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
p. Zoals wij - op onze beste momenten elkaar en onze medemensen in hartelijke herinnering dragen,
zo vieren wij nu de gedachtenis van Jezus Christus.
Wij herinneren ons zijn leven vol toewijding,
zijn lijden tot in de dood,
de overwinning van zijn verrijzenis,
dat Hij is en blijft voor ons: God-met-ons,
door U verheven, door U geheiligd,
Leidsman, Levensbron, Licht in duistere dagen,
Vreugde op zonnige ogenblikken.
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a. Zoals wij - op onze beste momenten voor elkaar geest en leven zijn,
zo wilt Gij, God, ons nabij zijn,
in kracht en sterkte, in de heilige Geest.
Wij bidden:
dat Hij mag komen over deze gaven en over ons,
dat Hij ons sterken mag om ons te blijven dragen
in alle wederwaardigheden van het leven,
om aan elkaar toewijding en vriendschap te beleven,
om elkaar op te roepen tot het beste,
om elkaar tot vergeving te zijn,
tot warmte in kille seizoenen
en troost in droeve momenten,
om zo uw gemeenschap te zijn, uw Kerk,
verenigd met allen die in U geloven
en met allen die uw Kerk leiden.
p. Zoals wij - op onze beste momenten een lied van hulde en dank laten horen
voor U, God,
zo wordt U dagelijks
en door de eeuwen en eeuwen
hulde en dank gebracht,
door Jezus, met Hem en in Hem
in de kracht van de Geest tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Zoals wij - op onze beste momenten tot God stamelend kunnen bidden,
zo - maar veel intenser en inniger heeft Jezus ons leren bidden tot U, God,
zijn en onze Vader.
a. Onze Vader

VREDEWENS
p. Zoals wij - op onze beste momenten elkaar tot vrede zijn en tot leven,
zo is Jezus ons tot vrede
in alle omstandigheden van ons leven
en ook in de ogenblikken dat de vrede
ver weggegleden is uit ons gelukkig bestaan.
Laten wij deze vrede aan elkaar wensen
vanuit de liefde van de Heer.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En ook met u.
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COMMUNIE
p. Tot onze trouw geeft Jezus zich
in dit brood en deze wijn.
Terecht worden wij dan zalig genoemd,
wij, die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is Jezus de Christus,
die ons oproept tot navolging.
a. Heer, ik ben niet waardig

VOORBEDEN
p. Vandaag bidden wij op voorspraak van Don Bosco
tot God dat de inspiratie van Don Bosco
een bron mag zijn voor nieuwe bezieling.
l. Bidden wij voor de leerlingen van deze school
en voor al hun opvoeders,
dat wij in onze school en onze gezinnen
een gezinssfeer mogen opbouwen
die gebaseerd is op hartelijkheid,
redelijkheid en geloof.
Laten wij bidden
l. Bidden wij voor allen die willen leven
vanuit de geest van Don Bosco,
dat zij kiezen voor verbondenheid
met de concrete mens in de ander
om zo hechte relaties op te bouwen
in vertrouwen en genegenheid.
Laten wij bidden
l. Voor alle opvoeders, leraars en ouders
dat zij hun liefde voor de jongeren zo beleven
dat ze wegen zoeken om hen te laten ervaren
dat ze bemind worden.
Laten wij bidden

SLOTGEBED
p. God onze Vader,
het is een wonder van vertrouwen
dat Gij ons wilt nodig hebben.
a. Altijd weer wekt Gij mensen op
die scherper zien waar het om gaat,
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die zich met volle overgave toewijden
aan het welzijn van kleinen en weerlozen,
aan de groei van uw Rijk,
in geloof, hoop en liefde.
Zo hebt Gij Don Bosco geroepen.
In de geest van Jezus uw Zoon
heeft hij gelovig ja gezegd,
naar het voorbeeld van Maria.
In grenzeloos vertrouwen op uw nabijheid
heeft hij zijn liefde voelbaar gemaakt.
Hij heeft zichzelf niet gespaard
zoals een graankorrel die sterven moet
om vrucht te dragen.
Zo is hij een levend beeld geworden
van uw blijvende zorg,
vooral voor de jeugd
en voor elke gewone mens.
Zo heeft Hij ons een spoor getrokken
dat nog steeds het volgen waard is.
Vader, help ons te ontdekken
wat Gij van ons verwacht,
geef ons uw Geest om ten volle ja te zeggen
en met hart en handen
onze levenstaak te vervullen,
door Jezus onze Heer. Amen

ZENDING EN ZEGEN
Don Boscocollege Zwijnaarde
Samenstelling Bert Stienaers
met teksten van o.m. Piet Stienaers
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JE LIEFDE MOET JE VOELBAAR MAKEN

OPENINGSLIED: Waarom, zeg mij waarom?

Eigentijdse Jeugd

WELKOM - DUIDING VAN HET THEMA

BEDE OM VERGEVING
p. Een gebaar van verzoening
kan in het leven heel veel recht zetten.
Als wij met elkaar samen komen,
als wij elkaar in vergeving de hand reiken,
komt de Heer in ons midden.
Hij reikt ons in liefde zijn hand.
l. Als wij moeilijke dagen doormaken
als de dagelijkse plicht zwaar weegt
als wij te menselijk rekenen en berekenen,
als onze dag de zon niet meer ziet:
God, onze Heer, geef ons dan een teken,
een gebaar van goedheid uit uw vergevende hand.
l. Als wij van de rechte weg afwijken
als wij Christus' woord niet meer horen,
als de deur van ons hart dicht blijft,
als wij de zorg van ons af willen schudden:
God, onze Heer, laat ons dan het gebaar van Christus zien,
die ons teken doet en vergeving schenkt.
l. Als de vreugde van het samenleven pijn doet,
als wrange woorden in onze mond liggen,
als de Heer zijn thuis niet vindt
binnen onze zorgen en voorkeur:
God, onze Vader, geef ons een teken
van uw vergeving, het gebaar van uw goedheid.
p. Moge God onze tekorten tegenover Hem en elkaar
niet aanrekenen maar vergeven:
moge Hij ons geloof sterken en vruchtbaar maken
en ons geleiden naar het leven.
OPENINGSGEBED
p. God, onze Vader,
Don Bosco's geloof in U
heeft hem gevoelig gemaakt voor de nood van zijn tijd,
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de nood van de arme en aan zijn lot overgelaten jeugd.
Wij bidden U:
a. dat uw woord ook ons mag raken,
zodat wij open oog en oor krijgen
voor de armen om ons heen;
moge uw Geest ons brengen tot volle overgave
om U zonder berekening te dienen
in hen die ons omringen.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

EERSTE LEZING
Er is iemand die ons de hand boven het hoofd houdt.
Er is iemand die ons diep in het hart draagt.
Er is iemand die voor ons een droom droomde
waar wij nog ver van af staan.
Er is iemand, een mens vlakbij, een goddelijk-goede mens,
een God die van mensen houdt
en steeds mensen vindt die van hem houden
en zijn droom beginnen te dromen,
zichtbaar, voelbaar midden mensen.
Eenvoudig, vriendelijk, vol verwachting
zo staat Gij ver van ons en toch midden ons.
Gij kent ons, uw jongeren.
Gij weet wat in ons leeft en vecht,
Gij ziet wat ons pijn doet.
Gij voelt het aan wat ons onmachtig maakt
en wat onze droom stuk zal slaan.
Don Bosco, meester met het hart dat hoopt,
Gij hield nooit op te hopen,
uw glimlachende ogen keken dwars door de mist,
uw hand lag in de greep van Gods goedheid.
Don Bosco, vriend van de jeugd,
luister even naar uw jongeren van nu.
Uw jonge mensen, zij hopen op een blij bestaan.
Zij zoeken echtheid en zitten vlug vast.
Zij willen het samen doen en proberen,
maar zij keren licht hun waar gelaat af.
Zij breken enthousiast uit en maken plannen,
maar botsen op vaste stellingen.
Het valt hen zo moeilijk te geloven
dat vreugde samen groeit met pijn,
dat vriendschap voelbare eisen stelt,
dat vrijheid zo gebonden ligt.
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Don Bosco, vriendelijke priester voor zovelen,
gij die het juiste woord vindt
op het gepaste moment, ongedwongen
voor wie er op wacht en voor wie het niet verwacht;
gij die durft bouwen op het bijna roekeloos enthousiasme
van wie gelooft en vooruit wil;
gij die ongebaande wegen opentrekt,
eenvoudig, maar van het hart:
voor ons, uw jeugd, vragen wij
dat wij waardering ervaren
waar wij nog gebrekkig zijn en zoeken;
een begrijpend hart, een duidelijk woord,
een goed mens die steunt en spreekt
om het vertrouwen in onszelf te bewaren;
open onze handen, onze blik, ons hart
om de genegenheid van het leven te zien,
dat wij niet bitter worden, niet hard en koud.
Bevestig in ons een gezonde, open geest
om niet te verglijden in een doffe wereld
van zomaar genieten en plezieren.
Heer van de Blijde Boodschap,
laat in ons de overtuiging en het gevoel groeien
dat wij inzien en aanvoelen
hoe nodig wij zijn, echt nodig voor elkaar.
Don Bosco, gij die de vriendelijkheid
en de vreugde van Gods goede boodschap
in uw jeugd wilt zien leven:
laat eenvoud en inzet in ons openbloeien,
dat wij niet bang zijn stroomopwaarts te trekken,
vrijuit, durvend naar de bron.
Dan vinden wij uw jeugd en leven in de Heer.

LIED: Jan Bosco, man met een scherp oog

F. Willemen

Eigentijdse Jeugd

EVANGELIE: Joh. 15, 9-11

GELOOFSBELIJDENIS
p. Ik geloof in God,
die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan zijn kinderen heeft gegeven.
a. Ik geloof in Jezus Christus,
die in onze wereld is gekomen
om ons te bemoedigen en te sterken,
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om ons te bevrijden uit onmacht,
om Gods vrede aan de mensen te verkondigen.
Hij heeft zich totaal gegeven,
Hij is in ons midden de levende Heer.
p. Ik geloof in Gods Geest
die liefde wekt
in alle mensen van goede wil.
a. Ik geloof in de kerk,
gesteld tot teken voor alle mensen,
uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden om mensen te dienen.
p. Ik geloof dat God, onze Vader,
de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.
a. Ik geloof dat wij allen zullen leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
p. Vader,
aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Zegen ons zoeken en bidden in deze gaven.
a. Moge het voedsel en drank zijn
voor de groeiende geest die de Heer in ons wil. Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Heer onze God,
a. wij danken U voor wat we zijn en hebben.
Want van U hebben wij alles ontvangen:
onze vreugde en onze zorgen,
onze talenten en onze studieopdracht,
de bekommernis van allen die naast ons leven:
onze ouders, leraressen en leraars, onze vrienden,
het vreugdevol samenzijn op deze feestdag.
p. Heb dank, goede Vader,
a. dat Gij ons een hart gegeven hebt,
zo groot als het strand van de zee,
dat mee kan lijden in uren van pijn en verdriet.
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p. Heb dank, goede Vader,
a. dat Gij ons een hart gegeven hebt,
zo groot als het strand van de zee,
dat blij kan zijn
wanneer het anderen blij kan maken.
p. Op deze dag danken wij U vooral,
a. dat Gij ons Don Bosco gegeven hebt,
die nooit opgehouden heeft
jongeren tegemoet te gaan
met de liefde van Jezus Christus.
p. Wij trachten, Heer, naar zijn voorbeeld,
meer mens te worden en consequent te leven
volgens zijn idealen.
Maar ons jong leven wordt bedreigd
door laksheid en onverschilligheid.
a. Wij bidden U,
dat onze schoolgemeenschap mag opgaan
naar een meer bewust en geëngageerd samenleven,
waar iedereen aan bod komt,
want gij wilt dat wij leven en gelukkig zijn.
p. Daartoe hebt gij ons Jezus gezonden,
die ons kwam leren
dat alles ons gegeven is
om het met anderen te delen.
Hij heeft ons de weg gewezen naar het geluk.
En toen zijn weg ten einde liep,
dankte Hij U voor zijn leven in deze wereld.
In een teken maakte Hij duidelijk
dat wij als gebroken brood moeten leven, zoals Hij.
Hij nam immers het brood dat op tafel lag,
brak het en zei:
Neem en eet allen hiervan,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Ook de beker liet Hij rondgaan bij zijn vrienden
en Hij zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
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Blijf dit doen tot gedachtenis aan Mij.
a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
p. Goede Vader,
nu wij hier samen denken aan het leven van Jezus,
vooral aan de laatste maaltijd
die Hij met zijn vrienden nam,
nu wij tevens denken aan zijn dood
en aan zijn verheerlijking bij U,
vragen wij:
a. Geef ons zijn Geest vol licht en vuur.
Bevrijd ons van onze onverschilligheid
en begeester ons om te leven
in liefde en goedheid.
Laat ons het risico van het leven nemen
in de geest van Don Bosco,
die een tochtgenoot kan zijn
op onze weg naar volwassenheid.
p. Dan zal er vreugde zijn op aarde,
eenheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem, met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Met menselijke woorden bad Jezus
tot zijn Vader, die Hij kende van hart tot hart.
Aangemoedigd door zijn voorbeeld
willen wij zingend bidden.
a. Onze Vader

COMMUNIE
p. Vrienden,
de Heer nodigt ons nu uit aan zijn vriendenmaal,
waarin Hij zichzelf als voedsel aanbiedt
aan ieder van ons.
16

Niemand heeft groter liefde,
dan wie zich volledig wegschenkt.
Beantwoorden wij deze liefde
in geloof en eerbied,
en in oprechte genegenheid tegenover elkaar.
a. Heer, ik ben niet waardig

SLOTGEBED, ZENDING EN ZEGEN
Don Boscocollege Kortrijk
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IK HEB EEN DROOM

INLEIDING
p. Ieder mens droomt van zijn eigen geluk,
hij droomt van zijn toekomst,
van goede mensen.
Hij droomt van een liefdevolle en goede wereld,
waarin hij zichzelf kan ontplooien,
waarin hij aanvaard wordt.
Hij droomt van mensen met wie hij kan leven.
l. Dromen van een wereld,
zachte lieve mensen die je helpen zoeken
naar een plaats waar je kan beginnen,
je leven echt beginnen
dat je zal verschieten van jezelf.
l. Dromen van een liefde,
dromen voor een leven,
iemand die ontzettend van je houdt,
waaraan je veel kan geven,
waarvoor je ook wil leven,
liefde die elkaar boeiend maakt.
l. Dromen van een wereld,
een wereld vol verrassing,
altijd weer iets nieuws en onverwacht,
dromen van een wereld
die je steeds verwondert,
een wereld die nog schittert in de nacht!
l. Dromen van een toekomst,
een toekomst in je leven,
iets waarvan je weet:
't is zoveel waard,
vechten voor een wereld
waarin je echt wil doorgaan,
dat maakt 't leven
echt de moeite waard.
p. Maar plots schiet hij wakker
en botst op de harde werkelijkheid.
Zijn dromen worden aan stukken gegooid
wanneer hij soms andere mensen bezig ziet.
Zo wordt steen voor steen
elke muur gesloopt
en verwordt zijn droom tot een luchtkasteel.
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LIED: Wie kan ik voor je zijn?

Eigentijdse Jeugd

VERGEVINGSRITUS
p. Onze dromen lopen niet steeds zoals God het verlangt.
Maar we zijn mensen die kunnen herbeginnen.
Daarom bidden wij om ontferming.
l. Soms is het leven zo droom-loos,
vol verveling en vervlakking.
Daar is maar één medicijn voor: doe iets!
Gewoon iets doen voor je klas,
en voor je makker die je misschien nog met zo goed kent,
gewoon iets doen voor je vader of moeder,
voor die vervelende zus of zieke tante,
gewoon iets doén.
a. Vergeef ons, Heer,
dat wij ons niet altijd ten volle inzetten,
dat wij over ons leven en onze vrienden
zo zwakke dromen hebben.
l. En stel dat je meedoet,
maar je doet het alleen voor de complimentjes;
of je praat alleen over je eigen mooie cijfers,
over je eigen sportprestatie;
of wanneer je eigen voorstel het steeds moet halen.
a. Vergeef ons, Heer,
als wij opdringerig zijn,
alleen goed vinden wat wij doen
en de anderen geen kans geven.
l. Of je bent thuis een beste jongen,
zeer actief en hulpvaardig,
maar op school doe je niets.
Of omgekeerd, thuis altijd ruzie
en op school de beste kameraad,
een sportieve inzet en grote eerlijkheid.
a. Vergeef ons, Heer,
als wij niet altijd eerlijk zijn,
als we thuis of op school verstoppertje spelen.
p. Moge de barmhartige God,
die ons door en door kent,
ons alle kleinheid en zonde vergeven,
onze mooiste dromen waar maken
en ons leiden tot diep geloof.
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OPENINGSGEBED
p. Heer, het is een mooie wereld waarin wij leven.
Er gebeurt zoveel,
er is zoveel vreugde, zoveel inzet,
zoveel kameraadschap;
we worden met zoveel goede dingen
en goede mensen omringd.
Het leven is zo mooi als een droom.
Wij bidden, Heer,
a. dat wij dit geschenk van het leven
als een mooie droom zouden verzorgen
en met onze beste toewijding zouden omringen.

EERSTE LEZING
Don Bosco had een droom gehad, vertelt hij. Er stonden jongens en priesters om hem
heen en hij stelde ze voor: "Zullen we samen die berg daar beklimmen?" Ze wilden allen
best mee. Boven op de berg stonden tafels klaar voor een heerlijke maaltijd en daar was
natuurlijk muziek bij en alles wat maar bij een feest hoort.
De helling was steil en allesbehalve gemakkelijk. Ze kwamen allerhande obstakels tegen
en vooral als je zo moe was, had je daar een hele dobber aan. Op een gegeven moment
gingen ze dan ook allen zitten. Don Bosco ook. Eventjes. Toen moedigde hij zijn makkers
aan om vol te houden, stond op en liep een flinke pas verder.
Op een gegeven moment keek hij om naar zijn volgelingen: allemaal waren ze
teruggegaan! Hij stond helemaal alleen. Hij daalde vlug de berg af: anderen zoeken. Die
vond hij. Ook met hen ging hij naar boven, weer over vaak steile hoogten. En weer lieten
ze hem allemaal in de steek.
"Toen dacht ik", ging Don Bosco verder, "ik moet toch boven zien te komen; en niet
alleen, maar met veel mensen tegelijk ... Daar mik ik op ... Dat is mijn zending... Maar
hoe speel ik dat klaar?... Ik snap het ... Die eerste groepen, die waren inderhaast
bijeengebracht: beste mensen met heel veel goede wil, maar niet beproefd, niet met mijn
geest bezield, niet gewend om steile paden te beklimmen en niet onderling met elkaar en
met mij verbonden. Daarom gingen ze van mij weg. Daar moet ik iets op vinden ik heb er
teveel verdriet van gehad!... Nu zie ik wat ik moet doen... Ik kan alleen maar rekenen op
mensen die ikzelf gevormd heb.
Daarom ga ik terug naar de voet van de berg. Ik haal een hele hoop jongens om me
heen; ik ga zorgen dat ze van me gaan houden en ik ga ze leren om tegen moeilijkheden
te kunnen en dat ze offers moeten weten te brengen. Ze zullen me graag gehoorzamen.
Dan beklimmen we samen de berg van de Heer".
uit het leven van Don Bosco
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EVANGELIELEZING: Lc 13, 6-9

VOORBEDEN
p. Over ons leven,
over onze klas, over onze school
hebben wij allemaal dromen, verwachtingen.
Wij willen nu deze dromen aanbrengen bij God.
Het zijn dromen die Don Bosco koesterde voor zijn leerlingen.
Voor iedere voorbede wordt er van achter in de kerk een in het groot geschilderde leuze
van Don Bosco aangebracht, tot voor of achter het altaar; respectievelijk over vrolijkheid,
glimlach, vreugde, God is groter.
l. Wij bidden
om gelukkige en vrolijke mensen te worden,
want daardoor wordt onze klas en onze wereld
een betere wereld
en voelt iedereen zich gelukkiger.
l. Wij bidden
om een glimlach om onze mond,
want een glimlach opent de harten naar elkaar,
een glimlach maakt mensen gelukkiger,
doet de boosheid en woede verdwijnen,
schept vertrouwen en kameraadschap.
l. Wij bidden
om vreugde en vertrouwen in ons hart.
Als je je vrienden mag vertrouwen,
ben je gelukkig, durf je meer,
kan je meer aan, komt het beste in jou boven;
dan wordt je leven gevuld met grote vreugde.
l. Wij bidden
dat wij zouden mogen geloven
dat God groter is dan ons hart,
dat Hij altijd beter is dan wij denken
en meer van ons houdt dan wij vermoeden.
Wie leeft in deze zekerheid
is een gelukkig mens
die zelf zijn hart kan openen voor zijn kameraden.
p. Dit zijn dromen van Don Bosco
over ons en voor ons.
Wij maken ze nu tot de onze
en bidden God
dat wij de prijs zouden betalen
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om deze dromen waar te maken.
a. Heer God,
laat ons niet alleen het leven mooi dromen
maar ook ons beste beentje voorzetten
om deze dromen waar te maken
in het leven van iedere dag.

GEBED OVER DE GAVEN
p. Goede God,
hier zijn gaven op het altaar samengebracht;
we bieden ze U aan
in een eensgezinde droom:
het licht van de kaars als teken van gave aan elkaar;
het brood als teken van leven en voedsel;
de wijn als teken van leven en geven in vreugde;
en alle dingen waarvan we dagelijks dromen.
a. Wij willen U vragen:
mogen deze gaven vanuit de kracht van uw Geest
tot Lichaam en Bloed worden van Jezus, de Heer,
en tot steun en kracht van ons leven.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. God, die voor ons zo onbegrijpelijk
en ver weg bent,
maar die ons nabij wilt zijn,
waar wij de tekenen van uw aanwezigheid verstaan.
a. Gij hebt tot uw mensen en uw uitverkorenen gesproken
in dromen en visioenen,
in een roep en een ideaal
die hun de kracht gaven uw weg te gaan.
Gij hebt hen gemaakt
van stotteraars tot enthousiaste redenaars,
van laffe kleine mensen tot mensen vol geloof,
dat bergen kan verzetten.
p. Zo hebt Gij ook Don Bosco geroepen
en uw droom in hem waargemaakt.
Maar ook tot ons hebt Gij Uw woord gericht,
uitgesproken door Jezus, uw zoon: beeld van uw goedheid,
beeld van uw droom over de mens.
a. Hij leefde onder de mensen en droomde van een volk,
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van nieuwe mensen die, één van geest en één van hart,
zich geroepen wisten tot elkaars geluk.
p. Toen zijn vijanden hem naar het leven stonden
en hem zijn droom wilden ontnemen en stuk slaan,
riep hij op de avond voor zijn dood
zijn vrienden bij zich rond de tafel.
Hij nam brood in zijn handen,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
Neem en eet allen hiervan,
want dit is mijn lichaam, gebroken voor u.
Zo nam hij ook de beker, en dankte U opnieuw
en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden:
neem deze beker en drink er allen uit,
want dit is mijn bloed, van een nieuw verbond,
het wordt voor u en alle mensen vergoten
tot vergeving van de zonden.
Telkens gij hiervan eet en drinkt,
moet gij het doen tot mijn gedachtenis.
Dit is het verbond van God met de mensen.
p. Nadat hij gestorven en begraven was,
hebt Gij, God, Hem opgewekt uit de dood,
en Hem als een droom in ons laten verderleven.
Wij vragen U:
moge uw geest ons aanzetten,
om in zijn voetstappen verder te gaan,
doe ons onze roeping in het leven verstaan,
en laat die droom werkelijkheid worden.
a. Dat de eenzamen liefde mogen vinden,
dat de rijkdom en de zorgen van het leven
ons niet mogen verstikken,
dat wij, ieder op zijn eigen plaats,
de ander weten te versterken en te bevestigen
totdat Gijzelf al onze dromen in vervulling doet gaan.
p. Dan zullen wij in het hart van de mens
vreugde zien,
dan zullen wij gelukkig zijn,
en in diepe eenvoud van het gelovend hart
het gebed durven bidden
dat de Heer Jezus ons leerde:
a. Onze Vader
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COMMUNIE
p. God heeft ook een droom over ons leven.
Daarom is Hij bij ons willen blijven
in het Brood van deze eucharistie.
Hem kunnen wij al onze dromen toevertrouwen.
Daartoe nodigt Hij ons uit.
Wie zijn eigen dromen durft vertellen aan God
die mag nu ook aanzitten aan zijn tafel.
Dit is Jezus Christus, Gods mooiste droom,
Hij die wegneemt de zonden der wereld.
a. Heer, ik ben met waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek en ik zal gezond worden.
SLOTGEBED
p. Verduister onze dromen niet, God,
maar laat ze helder worden
opdat wij met allen samen op weg zouden gaan
naar een nieuwe wereld en een nieuwe toekomst
in het spoor van Don Bosco
en van Jezus Christus.
a. Behoed ons voor de ontmoediging
en geef ons durf om telkens opnieuw de berg te beklimmen
en vruchten te zoeken aan de vijgenboom van ons leven.
Dat vragen wij U, God, omdat wij weten
dat Gij ook het beste over ons droomt,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Don Boscocollege Zwijnaarde
Piet Stienaers
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DON BOSCO, EEN BLIJE HEILIGE

VERWELKOMING EN DUIDING VAN HET THEMA
Je kan op vele manieren christen zijn.
Ik koos de manier van Don Bosco,
omdat een goede christen ook een blijde christen mag zijn,
zegt een jonge man van 20 jaar.
Als 16-jarige stichtte Jan Bosco
met enkele makkers op het college
de club van de vrolijkheid.
In de groep was enkel verboden
wat de vreugde kon afbreken.
"Wees toch opgewekt", is een zin die men van Don Bosco
vaak kon horen.

BIDDEN OM VERGEVING
p. Vaak is die vreugde van Don Bosco
zoek in ons leven.
Daarom bidden wij om ontferming
l. Wij laten ons vlug uit ons lood slaan
door de zorgen en door het negatieve
in ons en rondom ons.
Heer, ontferm U over ons.
l. Wij geloven zo weinig in Gods liefde
en in Jezus die ons verlost heeft.
Christus, ontferm U over ons.
l. Wij staat zo weinig open voor de Geest
van Jezus die onze kracht wil zijn en onze vreugde.
Heer, ontferm U over ons.

OPENINGSGEBED
p. God, onze Vader,
wij bidden dagelijks dat uw Rijk mag komen
en uw wil mag geschieden.
Laat dit geen ijdel gebed zijn maar een diepe betrachting,
zoals ze ook in het leven van Don Bosco tot uiting kwam.
Wees daarom bij ons aanwezig.
25

a. En laat uw oproep klinken tot diep in ons hart,
vervul ons met zorg voor Uw Woord
en laat het onze eerste vreugde worden
dat Gij dichter bij de mensen komt,
zoals wij dat zijn in Jezus, uw Zoon. Amen.

EERSTE LEZING
Wellicht heeft Don Bosco nergens duidelijker laten doorschemeren waar de diepe bron
van zijn vreugde lag dan toen hij iemand de raad gaf: "Maak er werk van om te beseffen
en te waarderen hoe mooi de vreugde is die je ervaart als je open staat voor God". Hoe
dikwijls zei hij niet: "Vrees niets! God is met ons", of "Vrees niets! God zal u helpen". Hij
haalde zijn vreugde in het diep vertrouwen dat God hem als een Vader beminde. Don
Rua, zijn eerste opvolger, getuigt "Hij herhaalde steeds maar de woorden van Paulus: alles
kan ik in hem die mij versterkt". Hij was er zo zeker van dat God hem - zoals de andere
keren - ook nu weer zou helpen in deze beproeving dat ook de grootste moeilijkheden zijn
vreugde niet konden aantasten. Hoe waar dit was, getuigt het volgend kort gesprek.
Een medebroeder zei hem op een avond: "Vandaag is Don Bosco vrolijker dan
gewoonlijk". En hij antwoordde: "En toch heb ik vandaag de grootste klap van mijn leven
gekregen".

EVANGELIELEZING: Joh. 15,1-11

TAFELDIENST
p. Brood is ons voedsel in dit leven.
Hierin ligt onze vreugde en onze kracht.
Brood is de gave die wij bieden in dit offer,
symbool van onze eigen bereidheid,
teken van liefde en eensgezindheid.
Wijn is drank van een feest,
symbool en teken van geluk van mensen,
die samenzijn in vrede en goedheid.

GEBED OVER DE GAVEN
p. Brood en wijn wil veiligheid zijn
en reden tot vreugde voor ons en alle mensen.
Jezus wil hierin voor ons
de kracht van zijn liefde laten doorbreken.
Daarom bidden wij:
a. Heer God, aanvaard dit brood en deze wijn
en maak ze tot lichaam en bloed van Jezus, uw Zoon.
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Laat ze voor ons bron van vreugde zijn
en help ons de blijheid van Don Bosco te beleven
en uit te dragen naar alle mensen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Machtige God,
met alle eerbied noemen wij uw naam,
die Gij gegeven hebt aan al wat leeft en ademt.
Wij zijn er dank zij U:
al wat wij kunnen en vermogen,
al wat wij opbrengen aan liefde en goedheid,
het is Uw genade, Uw werk in ons.
In Jezus van Nazareth hebt Gij getoond
tot wat een mens in staat is,
als hij zijn eigen wil kan laten overgaan in de uwe,
als hij de grenzen van zijn eigen verlangens en voorkeur
kan overstijgen.
Daarvoor danken wij U
en huldigen uw naam met deze woorden:
a. Heilig, heilig, heilig
p. Goede Vader,
wij geloven dat uw wil onze vreugde is,
dat wij met mensenhanden uw weg kunnen gaan
in lief en leed.
a. Wij weten dat Jezus ons daarin is voorgegaan,
dat Hij trouw is geweest aan uw wil,
dat het zijn vreugde was
te doen wat Gij hem had voorgeschreven.
p. Dat bleek duidelijk die laatste avond van zijn leven,
toen Jezus met zijn vrienden samen was.
Hij nam toen het brood, dankte en verheerlijkte U,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
Neem en eet
dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak opnieuw een dankgebed, reikte hem over aan
zijn vrienden en zei:
Neem en drink.
Dit is de beker met mijn bloed.
Het wordt voor u en alle mensen vergoten
tot vergeving van de zonden.
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Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.
p. Zo willen wij Jezus gedenken,
zijn levensweg, die duidelijk de weg ging van alle zaad
tot Hij eraan ten onder ging.
a. Maar dan hebt Gij, God,
Hem doen verrijzen, Hem opgenomen
bij U in uw heerlijkheid.
p. Vandaar zal Hij zijn Geest zenden,
om wie wij nu bidden:
a. Laat zijn gezindheid in ons vaardig worden,
laat ons uw wil zoeken in de wederwaardigheden van het leven,
laat ons alle pretentie afleggen,
alle prestatiezucht en eerbewijzen,
en leven voor uw Rijk
van de genade die Gij ons brengt.
p. Zo bouwen wij uw aarde uit
tot een bewoonbare en lieve wereld
waarin uw Rijk gestalte krijgt,
a. en waarbij wij U met Jezus en door Hem
hulde brengen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Opdat onze vreugde
Gods Rijk moge doen groeien
bidden wij met Jezus' woorden.
a. Onze Vader

VREDEWENS
p. Een mens vol levensvreugde
doet vreugde en vrede groeien in zijn omgeving.
Zo groeit Gods Rijk midden onder ons
en ervaren wij de vrede en de vreugde
van de Heer die Christus ons geven zal
vandaag en tot in eeuwigheid.
En de vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En ook met u.
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COMMUNIE
p. Wie ijveren voor Gods Rijk zoals Don Bosco,
zoals Jezus van Nazareth,
die zijn waardig uitgenodigd te worden
tot de maaltijd van de Heer.
Dit is Jezus Christus, voedsel en sterkte voor eeuwig leven.
a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

VOORBEDEN
p. Verenigd rond Don Bosco
en geïnspireerd door zijn opgewekte vreugde
kunnen wij bidden tot God voor de mensen van zijn liefde.
l. Voor allen bij wie de levensvreugde zoek is,
voor wie een leven een zware last is,
dat zij mensen mogen ontmoeten
die hun lijden meedragen
en hen de vreugde helpen terugvinden.
Laten wij bidden
l. Voor alle opvoeders en leerkrachten
dat zij gedragen weten door Gods liefde
en dat zij hierin de bron vinden
om als blije mensen tussen de jongeren te leven.
Laten wij bidden.
l. Voor alle jongeren
dat zij de weg vinden om verbonden met Jezus te leven
en dat zij vanuit Gods liefde opgroeien tot blije mensen.
Laten wij bidden.
p. God, onze Vader,
Don Bosco's vreugde boeit ons!
Onze vreugde wordt zo vlug
door de minste tegenwind uit ons hart geblazen.
Geef ons iets van zijn milde lach,
van zijn innerlijke opgewektheid,
opdat ook onze vreugde anderen mag raken
en bron mag zijn van geluk en levensmoed. Amen.
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SLOTGEBED
p. God, steeds zijn er mensen nodig
die oog en hart hebben voor anderen.
Mensen die het woord en de daad van uw liefde
in de wereld brengen,
die in blije dienst hun taak verrichten.
a. Wij bidden U, Heer,
dat ook wij de blijheid van Don Bosco mogen beleven,
dat ze teken mag zijn van de overtuiging
dat wij ons door U bemind en gedragen weten.
Doe ons leven in vreugde
ook als wij pijn en tegenslagen kennen.
Laat de opgewektheid van Don Bosco
voor ons een aanstekelijk voorbeeld zijn
om door alles heen blije mensen te worden. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Don Bosco Zwijnaarde
Samenstelling: Bert Stienaers
Dankgebed: Piet Stienaers
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DON BOSCO, VADER VAN VERLATEN JONGEREN

VERWELKOMING EN DUIDING VAN HET THEMA
Wanneer mensen over Don Bosco spreken
hebben ze hem voor ogen als een apostel der jeugd.
En inderdaad, hierin ligt zijn voornaamste zending,
en profetische taak: de promotie van de jeugd,
zowel materieel en sociaal als religieus.
Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit
naar de armsten en meest verlatenen.
Daarrond willen we ons vandaag bezinnen en bidden.

BIDDEN OM VERGEVING
p. Jongeren en ook elkaar bemoedigen,
hun ruimte geven in vrijheid,
medemens zijn in geloof,
dat is Gods droom over ons.
Soms lieten wij kansen liggen om deze droom te realiseren.
Daarom vragen wij om vergeving
l. Wij zeggen: de jeugd - of de andere is zo moeilijk te benaderen.
Maar wij blijven zelf veilig staan op eigen standpunt.
Heer, ontferm U over ons.
l. Wij zeggen: de jeugd - of de andere doet zo weinig wat wij zeggen.
Maar wij houden zelf vast
aan eigen inzichten en verworvenheden.
Christus, ontferm U over ons.
l. Wij zeggen: de jeugd - of de andere heeft geen geloof meer.
Maar wij beleven zelf ons geloof enkel in uiterlijkheden.
Heer, ontferm U over ons.
p. God is groter dan ons hart.
Hij moge ons onze zonden vergeven
en ons nieuw leven geven
vandaag en alle dagen. Amen.
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OPENINGSGEBED
p. God, wij verlangen naar geluk en vrede voor elke mens.
Wij bidden U:
dat wij uitzicht en hoop mogen uitstralen
bij onze kinderen en jonge mensen.
a. Doe ons daartoe de kracht putten
in een rotsvast geloof
in de mogelijkheden en de levenskracht
die Gij in onze jeugd hebt gelegd.
Geef ons een onbeperkt vertrouwen
in de werking van uw Geest.
Wij vragen U dit door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

EERSTE LEZING
Zo vertelt Don Bosco zijn ontmoeting met Bart Garelli. (Zie bij de teksten over het leven
van Don Bosco.)

LIED: Jan Bosco, man met een scherp oog

Eigentijdse Jeugd

EVANGELIELEZING: Joh. 15,9-14.17

TAFELDIENST
p. Wij nemen het brood en de beker, God,
en dragen ze U op.
Brood, omdat Gij zelf ons brood in handen hebt gegeven,
omdat Gij zelfbrood voor mensen wilt zijn,
kracht om overeind te blijven;
omdat het ook onze droom is, God,
als brood voor mensen te kunnen zijn.
Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
De beker, gave van liefde,
omdat Gij zelf de beker hebt doorgegeven
en mensen te drinken bood;
omdat Gij zelf vreugdedrank wilt zijn
en kracht voor wie ziek is.
Maak deze beker tot drank van eeuwig leven.
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GEBED OVER DE GAVEN
p. In Don Bosco hebt gij ons een voorbeeld gegeven, God,
hoe wij Uw liefde voor de armen gestalte kunnen geven.
Roep ons tot zinvol leven,
bevestig ons in uw trouw en vernieuw ons geloof.
Maak ons tot gegeven mensen
zodat wij de weg met anderen kunnen gaan
zoals Jezus, onze Heer. Amen.

GROTE DANKGEBED
p. Heer, onze God,
met hart en ziel willen wij U danken,
Gij die door uw Geest onze geest voortdurend vernieuwt
en op vele wijzen in ons werkt
om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.
a. Uw geest geeft ons de kracht
om van harte te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen.
Hij is de Hoop van de wereld,
de Bevrijder van alle banden die verstikken.
Hij bracht de vrijheid.
p. Met liefde herdenken wij uw trouw en barmhartigheid.
Wij vieren uw mens-geworden liefde, Jezus Christus,
die heel de wereld heeft veranderd
door zijn lijden, dood en verrijzenis.
Vanuit die overtuiging mogen wij leven:
niets van zijn woorden en daden zal verloren gaan,
want liefde is onsterfelijk.
Het is de geest van de Heer die ons aanzet
om vanuit die liefde te leven.
a. Laat ons danken, goede God,
dat wij in deze tijd mogen leven en ademen.
Er wordt dagelijks bewezen
dat het goede in de mens en in de wereld
veel sterker is dan de dood:
liefde heeft het laatste woord.
Daarom loven en danken wij u met de woorden:
a. Heilig, heilig, heilig
p. Wij danken U, God,
omdat Gij ons gezien en geroepen hebt,
want wie zouden wij zijn in dit eindeloos heelal,
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als Gij er niet waart, Vader en Schepper,
Gij die alle mensen geschreven hebt
in de palm van Uw hand. Onuitwisbaar.
a. Wij danken U vooral,
omdat Gij ons de sluier hebt opgelicht
over het mysterie dat elk leven is.
Uw boodschap is voorgoed gekomen:
Jezus de mensenzoon heeft ze voorgeleefd.
Intens en van harte is Hij de weg gegaan.
Zo is Hij een spoor van licht,
een teken van hoop, een Geest die ons bezielt.
p. Wij bidden U dan ook, God,
dat wij niet afwezig blijven
in die nieuwe beweging die over de aarde gaat;
dat wij nieuwe kansen zien, kansen die Gij schept,
dat wij onbevangen mede-mens zouden zijn
in deze dagen van geschiedenis.
a. Laten wij nooit vergeten
dat Jezus onze wereld heeft gezien,
dat hij onze woorden gesproken heeft,
dat hij onze tranen heeft geweend.
Laten wij nooit vergeten
dat hij onze vreugde en verdriet heeft geproefd,
Hij die het werk van mensen heeft verricht,
ons brood heeft gebroken, gegeten en gedeeld.
Laten wij nooit vergeten hoe hij ten einde toe
zijn leven heeft afgelegd
als een teken van gegeven-zijn aan alle mensen
die avond toen Hij ging lijden.
p. Toen heeft Hij brood in Zijn handen genomen.
Hij dankte en zegende U en brak het brood.
Hij verdeelde het onder zijn leerlingen en zei:
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij de beker in Zijn handen,
dankte en zegende U opnieuw.
Hij reikte de beker
aan zijn leerlingen en zei:
Neem deze beker, en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.
34

p. Daarom zijn wij hier bijeen
opdat wij mensen zouden zijn als hij,
mensen die geloven in elkaar, in jong en oud,
wie ze ook zijn.
Mensen die vertrouwen op U en hopen
dat uw belofte op een wereld van recht en vrede
werkelijkheid zal worden door ons vertrouwen.
Daarom bidden wij U:
dat wij het nog zouden meemaken,
dat wij er kunnen aan bouwen en blijven aan timmeren:
een wereld die leeft van Uw woord,
een wereld waar het goed is om wonen,
in vrede, gerechtigheid, liefde en geloof,
een geluk voor iedereen.
a. Geef ons daarom uw Geest, Heer God,
doe ons weer herboren worden in U.
Dan zullen wij gelukkig zijn met elkaar
in lief en leed.
Dan zal er vrede zijn, vrijheid en vreugde in Jezus' naam.
Door Hem, en met Hem en in Hem
zal Uw naam geprezen zijn, God,
onze Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Zoals Don Bosco met zijn jongens bad,
zoals wij dat geleerd hebben,
bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
a. Onze Vader

VREDEWENS
p. Heer onze God, zo is uw koninkrijk onder ons:
mensen om van te houden,
mensen om voor te zorgen,
mensen om mee te leven.
Uw wil geschiedt op aarde overal
waar mensen het met elkaar proberen,
waar ze vergeving schenken en vragen,
gaandeweg, van dag tot dag, een leven lang,
en zo langzaam vertrouwd worden met U
die onze blijvende vrede zijt.
En de vrede van de Heer zij altijd met U.
a. En ook met U.
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COMMUNIE
p. Wij breken dan het brood met elkaar,
wij delen in Jezus' gegeven-zijn.
Niet als een teken, vrij en ongebonden,
breken wij het brood, maar om te zijn als Jezus zelf:
sterk en vertrouwvol aan medemensen gegeven,
even buigzaam en soepel als wij het zelf verlangen,
even onbaatzuchtig in de liefde als de Heer zelf.
Dit is Jezus de Christus, die ons oproept tot navolging.
a. Heer, ik ben niet waardig

VOORBEDEN
p. Bidden we op voorspraak van Don Bosco:
l. Voor wat wij het meest nodig hebben:
de sympathie en de genegenheid van onze medemensen,
de trouw van onze vrienden,
de trouw van onze God,
de grootmoedigheid van allen die wij beledigd hebben,
de liefde van hen die wij liefhebben.
Laten wij bidden.
l. Dat in ons allen de gezindheid groeien mag
van Jezus Christus en Don Bosco,
dat wij elkaar hoogachten en verdragen,
dat wij liever kwetsbaar zijn dan hardvochtig,
liever machteloos en zonder aanzien
dan ontoegankelijk en hoogmoedig.
Laten wij bidden.
l. Voor de jeugd die ons is toevertrouwd:
om een gelukkige toekomst,
dat niets ergs met hen gebeuren zal.
Dat wij hen geen ergernis geven,
niet leren haten maar hen binnenvoeren in de waarheid.
Laten wij bidden.
p. Goede God,
Don Bosco zocht steeds het positieve
in de jongeren die je ontmoette.
Het geloof dat in iedereen iets goeds verscholen zit,
maakte hem tot vader van veel verlaten jongeren.
Doe ook ons het positieve zien in ieder van onze medemensen.
Doe ook ons onze eigen mogelijkheden zien
en laat ons niet blind staren op onze tekorten.
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Help ons om al het goede in onszelf en de anderen
kansen te geven tot ontplooiing
en laat dit alles bouwstenen worden
tot gelukkig-zijn om elkaar. Amen.

SLOTGEBED
p. Heer God, in de persoon van Don Bosco
hebt Gij de jeugd iemand gegeven
om werkelijk van te houden.
Hij kon luisteren met het hart.
Hij sprak voor iedereen het gepaste woord.
Geef ons meer van die mensen
die luisteren met het hart
en aandachtig zijn voor elk woord
en help ook ons zo leven,
in navolging van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Don Bosco Zwijnaarde
Samenstelling: Bert Stienaers
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OPVOEDEN IN HET SPOOR VAN DON BOSCO

VERWELKOMING EN THEMADUIDING
Opvoeden is liefhebben,
geloven in het goede,
geloven in het leven,
antwoorden op vele vragen,
en dromen kunnen raden,
bewonderen, geestdriftig zijn,
veel zien en nog mer zwijgen,
zien groeien en zien ontluiken,
zien zoeken en zien tasten,
eerbiedigen, niet kwetsen,
niet alles willen weten,
niet alles willen doen,
men weet niet hoe bomen groeien,
men kan er niets aan doen.
Opvoeden is wagen,
vertrouwen op de toekomst,
kijken naar de verte,
jong heimwee kunnen herbergen
en goede paden kennen,
leiden, vast zijn, goed zijn,
streng zijn en bestraffen,
eisen maar met liefde,
gebieden met gezag,
behoedzaam zijn en wijs,
volwassen zijn, zichzelf zijn,
de vreugde kennen mens te zijn
en anderen daartoe te helpen.
Opvoeden is grootbrengen,
tot zekerheid brengen,
bevrijden uit benauwing,
uit angst,
uit kleinheid en onrijpheid,
is losmaken,
op weg zetten en laten gaan,
is afstand doen,
afscheid nemen,
hen toevertrouwen aan het leven,
aan henzelf, aan God.
Opvoeden is
een stukje van de schepping
weer bij de Schepper brengen,
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een parel, uit Gods hand gevallen,
weer in zijn handen leggen.

BIDDEN OM VERGEVING
Een mens is kwetsbaar in de opvoeding van kinderen:
zijn dromen komen niet uit,
zijn verwachtingen worden met ingelost,
er kan ontmoediging groeien,
wrevel, verbittering.
Bidden wij om ontferming omdat ook wij in deze taak
wel eens onder de maat bleven.

OPENINGSGEBED
p. Kinderen en jonge mensen zijn aan ons toevertrouwd.
Wij hebben een stuk van Gods schepping
in eigen handen gekregen.
Wij krijgen ook zijn woord en boodschap
om deze opdracht naar behoren te volbrengen.
Daarom durven wij bidden:
a. God,
laat ons luisteren naar uw woord
en vervul ons hart met liefde
voor kinderen en kleinen.
Laat ze tot ons komen en ons vinden,
getooid en gesterkt met uw mildheid en mededogen,
door Christus, onze Heer. Amen.

EERSTE LEZING: uit het pedagogisch project in het spoor van Don Bosco
De diepste reden waarom wij aan opvoeding doen in de geest van Don Bosco, is een
pastorale bewogenheid voor de jonge mens. Meer dan een hobby of een vrijblijvende
keuze, is opvoeden een roeping.
Volgens Don Bosco gebeurt er in de opvoeding meer dan wat onmiddellijk te zien is: elke
opvoeding die gebeurt vanuit een roeping is ook een plaats waar een diepere
verbondenheid met God tot stand komt. Dit is een sacramenteel gebeuren waardoor Hij
allen tot volle ontplooiing wil brengen. Het is een opvoeding gegrondvest op de persoon
van Jezus Christus. Daarbij wordt de kans geboden dat alle diepere waarden van het
menselijk leven geleidelijk aan bod komen.
Vanuit deze achtergrond is het eigenlijke doel van de opvoeding: de groei naar
waarachtige zelfstandigheid, naar het bewust aanvaarden van een eigen levensopdracht
en naar de bereidheid tot sociale verantwoordelijkheid en samenwerking in de kleine en
grote wereld.
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Die groei bereikt alléén dan haar volle bloei wanneer de jongere dit kan verwezenlijken in
christelijke zin.
Salesiaans opvoedkundig handelen beoogt de uitgroei van de jonge mens tot zodanige
vrijheid dat hij zijn geluk en levenszin kan vinden in zijn openstaan voor de wereld en in de
gelovige toewending naar God. Bijgevolg beleeft de opvoeder deze taak als meer dan
een proces van menselijk handelen: de zorg van God voor de mens, zorg die in Jezus
Christus menselijke gestalte kreeg, is hierin aanwezig. Terecht mag men zeggen dat deze
opvoeding alleen ten volle te begrijpen en te realiseren is, voor wie gelooft.

EVANGELIELEZING: Mt 19, 13-15

GEBED OVER DE GAVEN
p. Met brood en wijn, Heer God,
brengen wij de gaven aan van deze viering,
zoals onze zorg om kinderen en jonge mensen
een gave wil zijn aan U.
Wij bidden daarbij:
a. zegen onze aandacht en liefde in de opvoeding
opdat in ons werk uw liefde zichtbaar wordt
zoals Jezus ze ons toonde,
vroeger en nu en tot in eeuwigheid. Amen

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Dank God, dat Gij van mensen houdt
en uw droom voor ons geluk
zo helder en zo warm hebt uitgesproken.
Dank om uw verbond van liefde,
met mensen gesloten in uw eigen bloed,
uw eigen Zoon Jezus Christus.
a. Dank dat Gij geluk wilt zijn en heerlijkheid
voor hen die arm zijn,
handen geopend houden en bekennen durven
dat zij U nodig hebben
om van elkaar te kunnen ontvangen.
p. Dank dat Gij zelf geluk toezegt
in Jezus uw Zoon,
aan hen die treuren kunnen,
die kunnen huilen om verdriet van anderen,
aan hen die het naar het hart gaat
dat kinderen leed en onrecht gebeurt.
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a. Voor hen en voor allen wilt Gij zijn, God,
brood van leven
en wijn die het hart warm maakt.
p. Uzelf hebt Gij gegeven in Jezus uw Zoon.
Hij was met zijn vrienden aan tafel.
Heel zijn leven was Hij voor mensen zijn weg gegaan.
Hij was hun toeverlaat.
Nu gaf Hij zich, voor goed en helemaal.
Hij nam brood, dankte U, God, zijn Vader,
brak het tot leven en zei:
Neem en eet van dit brood.
Dit is mijn lichaam, gebroken en gegeven
opdat Gij moogt leven.
Hij nam ook de beker - gevuld met wijn dankte U opnieuw en reikte de beker aan zijn vrienden
met de woorden:
Neem deze beker en drink allen hiervan.
Het is mijn bloed, gegeven en vergoten
tot een nieuw verbond van liefde
en tot vergeving van zonden.
Doe dit telkens weer om mij niet te vergeten.
p. Dank God, dat Gij ons Jezus hebt gegeven
als belofte en hoop, als verrijzenis uit de dood.
Hij is ons voorgegaan in zachtmoedigheid.
Hij heeft mensen tot hun recht laten komen.
Hij gaf ze kans te zijn en te leven zoals ze zo graag wilden.
a. Dank, God, omdat uw geest ons oproept
te hongeren naar gerechtigheid,
te blijven hunkeren naar wat goed is voor elke mens.
En laat hijzelf ons maken tot blijvende aandacht
voor kleinen en kinderen,
tot mensen die geroerd worden door het tekort van anderen.
p. Mag uw Geest ons hart zuiver maken,
dat wij onszelf niet hoeven te verbergen
in onze zorg voor mensen en dingen.
a. En mag de Kerk die gemeenschap zijn
die het niet laten kan telkens weer wegen te wijzen naar vrede,
die vervolging omwille van gerechtigheid aandurft,
die doorgaat en getuigt van haar geloof
dat Gij de weg wijst naar het leven in Jezus uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, God, dit dankoffer aan
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in de gemeenschap van de Kerk
die leeft door Jezus' Geest
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Ouders leren kinderen bidden,
het is hun vreugde en hun opgave,
zoals zij het geleerd hebben van Jezus Christus,
die bad tot God zijn Vader.
a. Onze Vader
p. Verlos ons, Heer, van alle kwaad:
dat wij moedeloos zouden worden
in onze zorg voor kinderen,
dat wij hen te veel onze verwachtingen zouden opdringen;
geef ons integendeel uw vrede en uw vrijheid
die ons kinderen op weg laat zetten
met de steun van onze liefde
en hoopvol uitkijkend naar de komst van
Jezus, Messias, uw Zoon.
a. Want van U is het koninkrijk

VREDEWENS
p. Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd:
laat de kinderen tot Mij komen.
Daarom durven wij bidden:
God, let niet op ons kleinheid en zwakheid
in het opvoedingswerk
maar laat ons, naar het voorbeeld van Don Bosco,
vaardig worden in de liefde
en vrede vinden in dit heerlijke werk
zoals Jezus Christus, die met U leeft tot in eeuwigheid. Amen.
En de vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En ook met u.

COMMUNIE
p. Wie kinderen in Jezus' naam opneemt
en voor hen kansen tot leven schept,
die is waardig uitgenodigd te worden
tot de maaltijd van de Heer.
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Dit is Jezus Christus, die kinderen liefhad
en voor ons kracht en sterkte wordt.
a. Heer, ik ben niet waardig

VOORBEDEN
p. God is ons werk in de opvoeding
en onze zorg voor kinderen zeker genegen.
Laten wij tot Hem bidden in vertrouwen.
l. Laten wij bidden voor alle gelukkige ouders,
die vreugde vinden in hun kinderen:
dat zij blijven zoeken,
dankbaar voor het geluk dat ze ervaren,
naar de beste wegen voor hun kinderen.
Laten wij bidden.
l. Voor alle ontgoochelde ouders,
die de bitterheid smaken
hun kinderen andere wegen te zien gaan
dan de wegen van God:
dat zij staande blijven in de liefde
en zo ook de weg naar het hart van hun kinderen
kunnen vinden.
Laten wij bidden
l. Voor alle ouders met angst voor de toekomst van hun kinderen,
zij die zich klein en kwetsbaar voelen bij deze taak:
dat zij vertrouwen mogen hebben
dat Gods zorg en liefde hen steeds zullen nabij zijn.
Laten wij bidden.
l. Voor alle vaders en moeders
die alléén moeten instaan
voor de opvoeding van hun kinderen,
die alléén deze last voor twee moeten dragen:
dat zij zich omringd en gesterkt voelen
door de bemoedigende steun van medemensen
en de dragende kracht van God.
Laten wij bidden
l. Voor alle vaders
die de opvoeding van de kinderen aan moeder overlaten,
en voor alle moeders die zich hierover beklagen:
dat zij zich verantwoordelijk voelen
voor dit gezamenlijk project
en voor elkaar liefde en aandacht worden
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in hun zorg voor hun kinderen.
Laten wij bidden.

SLOTGEBED
p. Opvoeden is een stuk van de schepping
weer bij de Schepper brengen,
een kwetsbare opdracht in een wereld van onzekerheid.
Maar de schepping is Gods werk
en opvoeden is ook Gods werk.
Zijn steun en bemoediging staan borg voor ons werk.
Daarom willen wij bidden:
a. Blijf bij ons, Heer God,
laat kinderen tot ons komen
en ruimte en beschutting vinden in ons hart,
zoals ze dat vonden bij Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft tot in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Don Bosco Zwijnaarde
Piet Stienaers
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VERTROUWEN GEEFT LEVENSKRACHT

VERWELKOMING EN DUIDING VAN HET THEMA
Een man van vertrouwen,
van godsvertrouwen,
zo mogen wij Don Bosco noemen.
Vertrouwen is de wondere ruimte
waarin mensen zich
in handen van anderen leggen:
van mensen en van God.
Wie dat kan, groeit tot liefde,
tot wonderen van liefde.
Hij kent geen angst meer, geen onmacht.
Vertrouwen leeft
waar mensen zich uit handen geven,
aan een half woord genoeg hebben,
aan een klein gebaar en een stille attentie.
Vertrouwen leeft
waar mensen luisteren naar het Woord,
naar Jezus van Nazareth,
zoals wij in deze viering,
waarin Gods zekerheid over ons mag komen.

VERGEVINGSRITUS
p. Een man van vertrouwen,
zo ervaren wijzelf ons niet.
Angst belet ons te gaan
waar liefde ons zou brengen.
Daarom bidden wij om ontferming.
l. Wij staan argwanend tegenover mensen,
vertrouwen hun woorden niet
en kijken achterdochtig naar hun daden.
Wij blijven op afstand.
Daardoor worden de woorden niet gesproken
waarop anderen hoopvol wachten
en blijven goede gaven roesten
waarnaar anderen reikhalzend uitzien.
Wij bidden om ontferming.
l. Wij hebben angst
de stap naar elkaar toe te zetten.
Wij kunnen zo moeilijk geloven
dat de andere ons in liefde zal aanvaarden.
Daardoor blijft er onvoldaanheid in ons
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en groeit er kilte tussen de liefste mensen.
Wij bidden om ontferming.
l. Wij rekenen zo sterk op eigen inzet
op eigen kracht en mogelijkheden,
en vergeten ons aan God toe te vertrouwen,
aan zijn bezorgdheid en vaderschap.
Daarom blijven wij hangen in schamel geloof,
in een slordig verhaal tussen hemel en aarde,
en krijgt God de kans niet
om door ons en in ons zijn wonderwerken te verrichten.
Wij bidden om ontferming.
p. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze angst en pretentie ontnemen
en ons overschaduwen met vertrouwen en geloof
in de mensen en in Hem,
voor vandaag en voor alle eeuwen.

OPENINGSGEBED
p. Heer God,
Gij zijt om mensen bekommerd
en houdt uw beschermende hand
omheen hun angstig hart.
Don Bosco heeft dit ervaren
en met een onwrikbaar geloof
heeft hij zich toevertrouwd aan U en aan mensen,
in de overrompelende zekerheid
dat hij steeds opgevangen en geholpen zou worden.
Zo heeft hij wonderen van liefde verricht
voelbaar tot vandaag,
tot in deze kring van verbondenheid.
Daarom, God, durven wij bidden:
a. Laat ons deze man waardig blijven
in zijn onmetelijk geloof.
Geef ons bemoedigend vertrouwen in U en in elkaar,
opdat ook door onze woorden en daden
wonderen van liefde groeien,
vandaag en altijd. Amen

EERSTE LEZING
Wie op bezoek kwam bij Don Bosco kon niet uitgekeken raken: al dat jonge leven in zijn
huis, een nooit geziene blije bende vol levenslust. Er heerste een echte gezinssfeer. En
waarop steunde die? Don Bosco wist het vertrouwen van zijn jongens te winnen door
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vertrouwen te schenken. "Het is mij genoeg dat jullie jongens zijn om echt van jullie te
houden. Vertrouwen is voor mij het dierbaarste ter wereld. Vertrouwen is de sleutel van
alles. Het vertrouwen legt de stroom tussen jongens en opvoeder". In dit vertrouwen
kwamen de thuisloze jongeren tot leven. In dit vertrouwen groeide de vreugde en de
levenskracht van iedere jongen en van iedere groep. En de basis van dit vertrouwen in zijn
jongens lag in zijn vertrouwen dat God hem als een Vader beminde. Vanuit dit vertrouwen
in God, kon hij heel zijn werk zien als dienst aan God. In het vertrouwen dat hij aan zijn
jongens gaf wilde hij hen iets laten ervaren van het vertrouwen dat God in hen had. En
zoals hij hun vroeg hun vertrouwen aan hem te schenken, zo vroeg hij hun ook hun
vertrouwen aan God te geven."God zal zich in edelmoedigheid nooit laten overtreffen".

EVANGELIELEZING: Joh. 14, 10-14

TAFELDIENST
p. Heer wij bieden U brood en wijn.
Laat dit brood het brood van uw goedheid worden.
Laat deze wijn wijn van vreugde worden.
a. Mogen brood en wijn lichaam en bloed worden
van Jezus Christus.
Moge Hij ons hart verwarmen,
ons bemoedigen en opbeuren.
p. Bidt dan, zusters en broeders,
dat de Heer met deze gaven,
ook de gave van ons vertrouwvol hart
uit onze handen mag aanvaarden.
a. Moge de Heer dit offer uit uw handen aannemen
tot lof en eer van zijn naam
tot welzijn van ons
en van heel zijn heilige Kerk.

GEBED OVER DE GAVEN
p. Vol vertrouwen bieden wij U deze gaven aan, Heer God.
Zij zijn een teken van uw blijvende zorg om ons.
Daarom bidden wij:
a. Laat deze gaven
ons vertrouwen sterken in U en in elkaar;
laat ze de band versterken tussen alle mensen
die hun hoop hebben gesteld op U
en op uw Zoon, Jezus Christus.
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GROTE DANKGEBED
p. Wat geen oog heeft gezien,
en geen oor heeft gehoord,
wat in geen mensenhart is opgekomen,
hebt Gij, God, bereid voor allen die U liefhebben.
a. Gij hebt U geopenbaard als een God
die er alles voor over heeft
als wij mensen maar tot leven komen.
p. Zoals een moeder haar kind draagt,
zoals een vader opkomt voor zijn zoon,
zo zijt Gij voor ons een trouwe God
die doet wat Gij zegt,
die Uw verbond bewaart.
a. Ook als ons hart ons aanklaagt,
Uw hart is groter dan een mensenhart.
Ook als wij worden verscheurd door onze gebrokenheid,
Uw barmhartigheid kent geen grens.
Daarom zeggen wij U toe:
a. Heilig, heilig, heilig
p. Biddend en vol eerbied willen wij gedenken
wat Gij voor ons hebt gedaan in Jezus, Uw Zoon.
Getekend als een slaaf,
heeft Hij zichzelf overgeleverd,
werd Hij brood voor ons gebroken,
een beker die overvloeit van leven,
het lam dat naar de slachtbank geleid,
de zonde van de wereld wegneemt.
Op de avond voor Zijn lijden en dood
heeft Hij brood in Zijn handen genomen,
zijn ogen opgeslagen naar U, God, Zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden :
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen.
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
Neem deze beker, en drink hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
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tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.
p. Daarom, God, gedenken wij zijn lijden en dood,
en in Hem allen die lijden en sterven,
die zijn weg gaan ten einde toe.
a. En wij bidden U:
zend ons uw Heilige Geest,
adem ons open,
opdat wij ontvankelijk mogen zijn
voor het geheim van iedere mens.
p. Verwarm ons hart,
opdat wij het wonder van ons leven
mogen beschermen voor elkaar.
Besproei ons met de dauw
van uw mildheld en mededogen,
opdat wij elkaar van dag tot dag
met nieuwe ogen mogen zien,
opdat wij elkaars tekorten mogen dragen
en elkaar verrijken.
a. Maak ons krachtig en sterk,
opdat wij wegen mogen zoeken van vrede.
Dat ons hart vol mag zijn van Uw gerechtigheid
voor allen die leven.
p. En laat die gezindheid in ons heersen
die was in Hem, Jezus Uw Zoon,
opdat wij op Hem mogen gelijken in leven en sterven.
a. Zo willen wij Uw naam verheerlijken
door Hem, met Hem en in Hem,
die met U leeft in de eenheid van de Geest,
God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Vertrouwen wij ons nu toe aan God onze Vader
in het gebed dat wij van Jezus leerden
a. Onze Vader

VREDE WENS
p. Wij zijn meer uw mensen, God, als wij het brood breken
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en elkaar laten delen in de wijn van ons leven;
wij zijn meer uw mensen, God, als wij ons aan elkaar toevertrouwen
en woorden van vrede spreken;
wij zijn meer uw mensen, God, als wij ons leven openen voor U
en ons aan uw handen toevertrouwen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
a. En ook met u.

COMMUNIE
p. God vertrouwt zich aan ons toe
in het lichaam en bloed van zijn Zoon.
Wie zich aan Hem durft toevertrouwen
en aan zijn medemensen,
die is waardig uitgenodigd te worden
tot de maaltijd van de Heer.
Dit is Jezus Christus,
Gods grootste toevertrouwen aan ons.
a. Heer, ik ben niet waardig
dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

VOORBEDEN
p. Als mensen met vertrouwen
mogen wij onze zorgen en dromen
in Gods milde handen leggen.
l. Laten wij bidden voor allen
die argwanend in het leven staan,
en achterdochtig met mensen en dingen omgaan.
Dat zij mensen ontmoeten
die open en vertrouwvol
hen laten ervaren
dat vertrouwen leidt tot vreugde.
Laten wij bidden.
l. Laten wij bidden voor allen
die angst hebben om zich aan elkaar toe te vertrouwen,
die geen woorden vinden om zich uit te spreken aan elkaar.
Dat zij mensen ontmoeten
die open en vertrouwvol
hen laten ervaren dat vertrouwen leidt tot liefde.
Laten wij bidden.
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l. Laten wij bidden voor allen
die met hun zorgen en noden komen aankloppen bij Don Bosco,
die van hem bemoediging en hulp verwachten.
Dat zij hem mogen ontmoeten
en open en vertrouwvol ervaren
dat vertrouwen ook voor hen leidt tot wonderen van liefde.
Laten wij bidden.
l. Laten wij bidden voor allen
die te sterk rekenen op eigen kracht en kunnen,
en de weg niet vinden
naar een liefdevolle God
die voor de mensen alles ten goede keert.
Dat zij mensen ontmoeten
die open en vertrouwvol
hen laten ervaren
dat vertrouwen leidt tot liefde.
Laten wij bidden.

SLOTGEBED
p. Vandaag denken wij aan Don Bosco,
als een man van God,
een man van vertrouwen.
Voor zijn tijd heeft hij getracht
de droom van Jezus van Nazareth te vervullen.
Hij was een man van genade,
een teken van Gods vertrouwen in de mens.
a. God, wij danken U
dat wij mensen mogen kennen
die Jezus' vertrouwen tot het hunne maken.
Wij danken U voor Don Bosco
die tot in onze tijd
dit spoor van licht getrokken heeft op onze weg.
p. Heer Jezus,
alle mensen die Gij mocht ontmoeten,
hebt Gij vertrouwen geschonken.
Uw hart was zo vervuld van God
dat zijn trouw aan de mensen zichtbaar werd.
Daarom vertrouwen wij op U.
a. Laat ons tegen alle hoop in blijven vertrouwen
dat God ons in zijn handen draagt,
samen met allen die tijdens deze dagen
op u rekenden.
Spreek voor ons ten beste
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in alle omstandigheden van het leven;
en geef ons de zekerheid
om te leven tot in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Don Bosco Zwijnaarde
Piet Stienaers
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OPEN HANDEN VOOR JONGEREN EN VOOR GOD

INTREDELIED: Ik hou zo van het leven

Eigentijdse Jeugd

INLEIDING
Don Bosco...
Honderd jaar geleden is hij gestorven.
Honderd jaar schenkt hij leven
aan jongeren, aan volwassenen.
Wie is hij toch,
en wie zijn jonge mensen voor hem
dat beiden elkaar zo goed kunnen vinden!
Wie is hij dan toch
die jongen, die kerel, die man,
die priester uit Turijn, Noord-Italië,
die geboren werd op 16 augustus 1815
en 31 januari 1888 stierf?
Een man die van kleinsaf
de zorg in zich droeg om andere mensen,
om jonge mensen goed te doen.
Of zou hij toevallig hebben gedroomd?
Niet zomaar, hoort hij zeggen:
Niet met vuisten,
maar met zachtmoedigheid en met liefde
zul je je vrienden moeten winnen.
Een man met dit gebaar is hij geworden.
Een man, niet met vuisten,
maar met open handen van zachtmoedigheid en liefde.
Een heel leven lang...
Open handen omdat hij een open hart had
voor jongeren en voor God.
Tot zoveel liefde was hij in staat
omdat hij God en jongeren
in zijn hart droeg,
een hart zo ruim als het strand aan de zee!

GEBED OM VERGEVING
p. Een man met open handen,
een man met een groot hart...
Tot zo'n mensen worden wij geroepen,
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mensen bereid om Gods liefde gul en hartelijk door te geven.
Wij vragen vergeving.
l. Wij doen het goede, maar niet ten einde toe.
We zeggen ja, maar ons ja is ook vaak neen.
Onze liefde is kort van duur,
traag van begrip
of soms zo berekend of afgemeten.
l. Een ander mens doe ik pijn
of gun ik zo moeilijk iets goeds.
Mensen ben ik zo weinig nabij
omdat ik teveel met mezelf bezig ben.
l. Voor U, God, bron en diepte van mijn leven,
neem ik te weinig tijd
en de vraag van Jezus om te doen zoals Hij
vind ik vaak te lastig.
p. Mag God die onze zwakheid kent
zich genadig tonen
en zijn goedheid over ons spreiden,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

OPENINGSGEBED
p. Heer onze God,
Gij zijt om mensen bekommerd
en houdt uw beschermende hand
omheen hun angstig hart.
Don Bosco heeft dit ervaren
en met een onwrikbaar geloof
heeft Hij zich toevertrouwd
aan U en aan mensen,
in een overrompelende zekerheid
dat hij steeds opnieuw
opgevangen en geholpen zou worden.
Zo heeft hij wonderen van liefde verricht
voelbaar tot op vandaag,
tot in deze kring van verbondenheid.
Daarom durven wij bidden:
a. Laat ons deze man waardig blijven
in zijn onmetelijk geloof
en in zijn grote liefde voor jonge mensen.
Geef ons een bemoedigend vertrouwen
in U en in elkaar.
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Mogen ook door onze woorden en daden
wonderen van liefde groeien.
Maak ons tot mensen, God,
met een open hart
voor U en voor elkaar,
gedragen door uw Geest van liefde
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

EERSTE LEZING: Misschien gaat het toch wel
Een mens vroeg: "God, hoe kan het nu, dat Gij mij roept? Hebt Gij ooit mijn handen
gezien? Mijn begerige ogen? Mijn gesloten oren? Mijn zwakke schouders? Mijn
mismaakte voeten? Hoe zou ik met deze handen ... U kunnen dienen?"
Sprak God met een lichte verontwaardiging: "Maar mens toch, sinds wanneer zijn je
handen van jou? En je voeten, je oren en je ogen? Heb ik je mijn eigen handen niet
gegeven om mijn troost te strelen over bedroefde mensen? Heb ik je mijn voeten niet
gegeven om op stap te gaan, mensen tegemoet? Heb ik je mijn oren niet gegeven om te
luisteren naar het broze lied van 's mensen geluk? Heb ik je mijn ogen niet gegeven om te
zien waar mensen hun weemoed dragen? Heb ik je mijn hart niet geschonken om te slaan
op het ritme van menselijk leed?
Ging de mens onder de bloeiende kerselaar zitten en keek naar zijn open handen, volgde
de blik van zijn nieuwsgierige ogen, telde het onrustig kloppen van zijn hart, stapte mee
met de trage gang van zijn voeten, luisterde naar het monotone geruis in zijn oren. "Dat
kan niet, God, nu moet Gij U toch vergist hebben".
Toen kwam er een klein meisje voorbij met de onschuld van de lente; het droomde
zomaar over de weg en het struikelde over een verdwaalde steen en viel. En het weende
om een schram op haar knie en om een scheur in haar kleed.
Stond de mens haastig op en nam het kind zachtjes in zijn handen en droeg het op zijn
sterke voeten naar de schaduw langs de gracht, keek vertederd naar de beschreide ogen
en streelde met zijn grove handen over haar verwarde haren en hoorde zich zachte
troostwoorden zeggen: "Toe maar, het doet geen zeer", en voelde een stil zeer in zijn
eigen hart. En het kind glimlachte, haar tranen werden bloemen en haar ogen zongen een
diep geluk.
En toen keek de mens naar zijn handen en ze waren zacht als die van een moeder. En hij
betastte zijn voeten, en voelde een sterke kracht en hij merkte een diepe bewogenheid in
zijn hart en zijn ogen zagen precies veel duidelijker en er hing een vrome zang in zijn oren.
En toen knikte de mens en zei: "God, misschien gaat het toch wel! Hier ben ik."
Piet Stienaers

TUSSENZANG: Don Bosco, een vleugje hart

Eigentijdse Jeugd

EVANGELIELEZING: Mt. 18,1-5
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VOORBEDEN
p. Open handen, open hart.
Zo mogen we Don Bosco kennen, Heer.
Zo geeft Hij uw liefde lichaam en ziel.
Geborgen in die liefde vinden wij de woorden om U nabij te komen
en U ons hart toe te vertrouwen.
l. Wij denken aan de open handen van Don Bosco, Heer,
en bidden voor de jongeren van vandaag,
dat zij mensen mogen ontmoeten
die hun warm en vertrouwvol de hand reiken,
dat zij geborgenheid en liefde mogen ondervinden
en niet alleen maar een wereld
van vuisten en geweld,
van hardheid en bedrog.
Laten wij bidden.
l. Wij denken aan de open handen van Don Bosco, Heer,
en bidden voor alle volwassenen die jongeren nabij zijn,
dat zij hun handen voor niets te mooi of te zacht vinden,
dat geduld, geloof en liefde
hun handen openhouden tot toevlucht en kracht,
tot steun en begrip voor jonge mensen.
Laten wij bidden.
l. Wij denken aan de open handen van Don Bosco, Heer,
en bidden voor salesianen en zusters,
voor medewerkers en lekehelpsters,
voor oud-leerlingen, voor leerkrachten en opvoeders,
dat wij allen van Don Bosco
de grote kunst mogen leren
dat ook alleen open handen zich kunnen vouwen tot gebed
en met uw genade, sterker dan voorheen,
aan de slag kunnen.
Laten wij bidden.
l. Wij denken aan de open handen van Don Bosco, Heer,
en bidden voor alle mensen
die wij in het hart en op handen dragen.
Wees in liefde allen nabij
om wie wij zelf bezorgd zijn
en allen die op ons gebed,
ons hart en onze handen beroep doen.
Laten wij bidden.
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GEBED OVER DE GAVEN
p. Brood en wijn hebt Gij ons gegeven, Heer.
In Jezus hebt Gij ze tot teken gemaakt
van uw verbondenheid met mensen,
van uw aanwezigheid midden tussen de mensen.
Wij plaatsen ze in ons midden
omdat wij U in dankbaarheid en vreugde
willen vieren.
a. Mag het brood ook verhalen
van de inzet van ons leven,
gegeven aan mensen om ons heen.
Mag de beker verhalen van ons verlangen
met U en met elkaar verbonden te leven
als druiven aan de rank.
p. Maak dit brood en deze wijn
tot het lichaam en het bloed van Jezus uw Zoon,
kracht voor ons op weg met elkaar naar U.

HET GROTE DANKGEBED
p. U, God, zeggen wij dank
vooral om Jezus, uw Zoon,
die Gij ons hebt gegeven.
a. In geen ander is duidelijker geworden
hoe Gij de mens droomt.
In Hem mogen wij horen
hoe menselijk Gij ons leven droomt,
hoe levensecht, hoe zalig en vol vreugde,
hoe goddelijk tegelijk.
p. In Hem mogen wij weten
dat wij U, God, niet ver hoeven te zoeken.
Wanneer hebben wij U hongerig gezien?
Wanneer zagen wij dat U dorstig was?
Wanneer hebben wij U kleren gegeven?
Wanneer waart Gij in de gevangenis
en hebben wij U bezocht?
a. En in Jezus zegt Gij ons:
Wat Gij aan de minste van mijn mensen hebt gedaan,
dat hebt gij aan Mij gedaan.
p. Om Hem, God, om die openbaring om van te leven,
willen wij dank zeggen.
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Heel zijn leven is Jezus die weg gegaan,
van mens tot mens, om goed te zijn en gelukkig te maken.
Al weldoende is Hij rondgegaan.
Het hoeft ons dan niet te verwonderen
dat Hij, de laatste avond met zijn vrienden samen,
brood in handen neemt,
en het voor zijn leerlingen breekt,
- Hij had het heel zijn leven gedaan en Hij reikt het aan zijn vrienden
en zegt: Neem dit brood en eet ervan.
Het is mijn lichaam.
Ik ben het zelf, voor u gegeven,
voor u gebroken
opdat gij zoudt leven.
Hij heeft nog een tijd
met zijn leerlingen gesproken
en bij het einde van de maaltijd
heeft Hij de beker genomen
en aan zijn vrienden gegeven
met de woorden:
Neem deze beker en drink hieruit.
Het is mijn Bloed. Ik ben het zelf.
Een nieuw teken van liefde tussen God en mensen.
Mijn Bloed gegeven tot vergeving van zonde,
vergoten opdat gij zoudt leven.
En Jezus zei nog:
Neem dit brood, neem deze beker
om Mij niet te vergeten.
p. Dat willen wij doen.
Brood en beker nemen wij
om Jezus in ons midden dankbaar te vieren.
Tot U, God, bidden wij
dat wij hem nooit vergeten mogen.
a. Wij bidden dat wij groeien mogen
tot mensen naar zijn hart.
Dat wij groeien mogen tot mensen
die willen leven in zijn Geest,
een geest gedragen en bezield
van liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
trouw, zachtheid en ingetogenheid.
p. Wij bidden dat wij zo'n mensen mogen worden,
samen met anderen,
een gemeenschap van mensen
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die samen de weg van Jezus willen gaan
om zo te bouwen aan zijn Rijk
van liefde en goedheid en ingoede vrede.
a. Om U, God, willen wij juichen.
U loven en danken wij,
U, God, die leeft met de Zoon en de Geest
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Wij mogen U Vader noemen, God,
en ons als een kind bij U geborgen weten.
Geef ons dan Jezus' woorden in de mond
en zijn overgave in ons hart
als wij tot U bidden.
a. Onze Vader

VREDEWENS
p. Te eten hebben in plaats van honger te lijden,
dat is vrede.
Het warm hebben in plaats van kou te lijden,
dat is vrede.
Geborgenheid vinden in een huis, dat is vrede.
Kunnen werken en zijn krachten mogen geven,
dat alles is vrede, is dagelijks brood.
Iemand hebben met wie men vertrouwd is,
niet bang hoeven te zijn voor eenzaamheid,
voor ruzie en haat, de hel en oorlog.
Dat alles is het brood
dat we dagelijks nodig hebben.
Geef ons ons dagelijks brood,
goede Vader in de hemel.
Geef ons licht en lucht, vreugde en geluk,
mensen om lief te hebben
en die ons vertrouwen.
Behoed ons voor de zelfoverschatting
van wie meent zichzelf alles te kunnen geven
wat nodig is,
van wie meent de wereld aan zich te kunnen onderwerpen,
en van wie meent geluk en toekomst
in eigen hand te hebben.
Wij bidden en houden de handen open naar U.
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Geef ons het brood en geef ons vrede.
Geef ons de vindingrijkheid
en de scheppingskracht van de liefde
opdat het woord dat we spreken
en het gebaar voor elkaar
vrede mogen brengen en brood
om van te leven

COMMUNIE
p. Brood breken en delen, de beker laten rondgaan.
Het gebaar van Jezus, het gebaar van zijn leven.
Stuntelig en onbeholpen
en tegelijk vol verlangen
herhalen wij dit wonder-gebaar
omdat wij zelf ons geborgen
willen weten in Gods liefde en leven,
omdat wij zelf - als beeld van God schiep Hij hen voor elkaar teken van deze liefde willen zijn.
Gebroken en gedeeld, ook voor ons,
geeft Jezus zelf aan ons gebaar ziel en leven.
Zalig die genodigd is aan de tafel van de Heer.
Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld.
a. Heer ik ben niet waardig

COMMUNIELIED: Zoals Don Bosco voor de jeugd

Eigentijdse Jeugd

SLOTGEBED
p. God onze Vader,
het is een wonder van vertrouwen
dat Gij ons wilt nodig hebben.
a. Altijd weer wekt Gij mensen op
die scherper zien waar het om gaat,
die zich met volle overgave toewijden
aan het welzijn van kleinen en weerlozen,
aan de groei van uw Rijk,
in geloof, hoop en liefde.
Zo hebt Gij Don Bosco geroepen.
In de geest van Jezus uw Zoon
heeft hij gelovig ja gezegd,
naar het voorbeeld van Maria.
In grenzeloos vertrouwen op uw nabijheid
heeft hij zijn liefde voelbaar gemaakt.
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Hij heeft zichzelf niet gespaard
zoals een graankorrel die sterven moet om vrucht te dragen.
Zo is hij een levend beeld geworden van uw blijvende zorg,
vooral voor de jeugd en voor elke gewone mens.
Zo heeft Hij ons een spoor getrokken
dat nog steeds het volgen waard is.
Vader, help ons te ontdekken
wat Gij van ons verwacht,
geef ons uw Geest om ten volle ja te zeggen
en met hart en handen onze levenstaak te vervullen,
door Jezus onze Heer. Amen

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED: Laten voelen dat je van hen houdt

Eigentijdse Jeugd
Don Bosco Groot-Bijgaarden
Daniël Malfait

61

BEMINNEN ALLEEN IS NIET GENOEG

BEGROETING DOOR DE PRIESTER
Ik heet jullie van harte welkom in deze viering en ben blij dat ik jullie de liefde van de
Vader, de vergevingsgezindheid van Jezus en de eenheid van de Geest mag toewensen.
Moge de vreugde en de goedheid die ook Don Bosco bezielden ons deel zijn.
Daartoe bidden wij tot de Vader.
In zijn Naam willen we deze viering openen.

INLEIDING OP HET THEMA
Wie liefde vindt, die geeft zijn hart. En wie iemands hart gewonnen heeft, krijgt alles
gedaan. De harten gaan open en je kunt zien waar de noden en tekorten liggen. In deze
liefde ligt ook de kracht om alles te verdragen.
Wanneer we hier nu als leden van de Salesiaanse Familie samen zijn, houdt dit de
uitnodiging in "er werk van te maken" zodat onze liefde ook voelbaar wordt. Moge God zo
dichter bij de mensen en de mensen dichter bij God komen.
Ik nodig u allen uit deze weg te gaan in het spoor van Don Bosco. Moge Gods Geest ons
bezielen zodat we kunnen zingen en bidden, niet alleen in deze Eucharistieviering, maar
doorheen ons leven van elke dag.

BEDE OM VERGEVING
p. Onze liefde en ons gegeven zijn beantwoorden niet altijd aan Gods verwachtingen
over ons. Maar wij zijn mensen die steeds opnieuw mogen beginnen. Daarom spreken
we nu onze wil tot bekering uit.
l. Don Bosco geeft ons ten overstaan van elkaar en van de jongeren een zending mee,
die gekenmerkt is door persoonlijke liefdevolle ontmoeting in een blije familiesfeer.
Omdat we ons in het dagdagelijkse leven te weinig richten naar Zijn profetisch
voorbeeld, bidden wij om vergeving.
l. Don Bosco zegt heel spontaan in zijn brief dat hij zijn jongens liefheeft en hij vraagt zijn
medebroeders: "Heb de jongens lief en laat hen ook voelen dat gij van hen houdt".
Omdat wij onze "pedagogische liefde" niet overtuigend genoeg laten zien en voelen,
bidden wij om vergeving.
l. Liefde is een véélbetekenend woord. Allereerst sluit het in het "hartelijk elkaar
toegedaan zijn", het "naar elkaar toe denken". Omdat we zo gemakkelijk de voorkeur
geven aan eigenliefde en eigen belangen, bidden wij om vergeving.
p. Moge de barmhartige God op ons neerzien, onze tekorten en fouten vergeven en ons
geleiden tot het eeuwig leven.
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OPENINGSGEBED
p. Heer God,
Gij zijt om mensen bekommerd
en houdt uw beschermende hand omheen hun angstig hart.
Don Bosco heeft dit ervaren
en met een onwrikbaar geloof
heeft hij zich toevertrouwd aan U en aan de mensen,
in de overrompelende zekerheid dat hij altijd opgevangen
en geholpen zou worden.
Zo heeft hij wonderen van liefde verricht, voelbaar tot vandaag,
tot in deze kring van verbondenheid en liefde.
Daarom, God, durven wij bidden:
a. Laat ons deze man waardig blijven
in zijn onmetelijk geloof.
Geef ons bemoedigend vertrouwen in U en in elkaar,
opdat ook door onze woorden en daden
wonderen van liefde groeien,
vandaag en altijd.
Amen.
EERSTE LEZING: Liefde bereikt alles.
Wie liefde vindt, die geeft zijn hart. En wie iemands hart heeft gewonnen, vooral een jong
hart, krijgt alles gedaan. Door dit vertrouwen schakel je de stroom in tussen jongens en
oversten. De harten gaan open en je kunt zien wat nodig hebben, waar de tekorten
liggen. In deze liefde vinden de oversten de kracht om alles verdragen. Jezus heeft het
gespleten riet niet gebroken, de smeulende vlaspit niet gedoofd. Dat is jullie model.

LIED: Jan Bosco, man met een scherp oog

EVANGELIE: Joh. 13, 31-35

VOORBEDEN
p. Verenigd rond de figuur van Don Bosco en geïnspireerd door zijn liefde, willen wij nu
alles wat ons ter harte gaat uitspreken voor God, onze liefdevolle Vader. Hij zal naar
ons luisteren, want onze zorgen zijn ook Zijn zorgen.
l. Wij bidden voor onze jongeren dat zij open en ontvankelijk hun toekomst tegemoet
gaan; dat zij durven leven met onzekerheden en opgewassen zijn tegen
teleurstellingen; dat zij openkomen voor de éérste en hoogste waarde: God.
Laten we bidden.
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l. Wij bidden voor allen die zich inzetten voor de opvoeding van de jongeren dat zij zoals Don Bosco - steeds uitgaan van vertrouwvol geloof en liefde tot de jongeren; dat
zij bereid zijn hen telkens opnieuw nieuwe kansen te geven; dat zij op de eerste plaats
de diep-christelijke waarden voorleven.
Laten we bidden.
l. Wij bidden voor dat wat het meest ons hart raakt: de sympathie en de genegenheid
van onze medemensen, de trouw en de liefde van onze vrienden, de trouw van onze
God, de grootmoedigheid van allen die wij tekort deden aan liefde.
Laten we bidden.
p. God,
Gij zijt uw mensen nabij in hun idealen
en in de realiteit van het leven, in liefde en trouw.
Aanvaard onze beden en
vervul ons met uw inspiratie en bezorgdheid
om Uw Rijk te helpen waar maken
vandaag en alle dagen van ons leven.

TAFELDIENST
Zoals vele graankorrels geworden zijn tot dit brood,
zo willen wij met velen een liefdegroep vormen.
Zoals vele druiven geworden zijn tot deze wijn,
zo willen wij allen samen verenigd zijn in de liefde van de Heer.
Dit brood en deze wijn bestemmen wij voor de eucharistie:
het Lichaam en Bloed van de Heer.
Bid dan, gij allen,
dat de tekenen van onze handen,
en de gaven van ons hart aanvaard mogen worden
door God, onze Vader.

GEBED OVER DE GAVEN
p. Eer brood en wijn op tafel staan,
wordt hard gewerkt.
Eer het brood en de wijn van Gods Rijk
door alle mensen gesmaakt wordt
is er veel arbeid en toewijding nodig.
Daarom bidden wij:
a. Heer God,
aanvaard dit brood en deze wijn
en maak ze tot Lichaam en Bloed van Jezus uw Zoon.
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Maak ons sterk in het geloof
zodat wij meer werk kunnen maken
van uw Rijk tussen de mensen, vandaag en alle dagen.
Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. De Heer zal bij u zijn.
a. De Heer zal u bewaren.
p. Verheft uw hart.
a. We zijn met ons hart bij de Heer.
p. Brengen we dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
p. Machtige God,
met eerbied noemen wij uw Naam,
die Gij gegeven hebt aan al wat leeft en ademt.
Wij zijn er dank zij u;
al wat wij kunnen en vermogen,
al wat wij opbrengen aan liefde en goedheid,
het is Uw genade, Uw werk in ons.
In Jezus van Nazareth en in Don Bosco
hebt Gij getoond waartoe een mens in staat is
als hij zijn eigen wil kan laten overgaan in de Uwe,
als hij de grenzen van zijn eigen verlangens
en voorkeur kan overstijgen.
Daarvoor danken wij U
en huldigen Uw Naam met deze woorden
a. Heilig, heilig, heilig
p. Goede Vader,
wij geloven dat uw wil onze vreugde is,
dat wij met mensenhanden uw weg kunnen gaan in lief en leed.
a. Wij weten dat Jezus ons daarin is voorgegaan,
dat Hij trouw is geweest aan uw wet,
dat het zijn vreugde was te doen
wat Gij Hem hebt voorgeschreven.
c. Dat bleek duidelijk die laatste avond van zijn leven,
toen Jezus met zijn vrienden samen was.
Hij nam het brood,
dankte en verheerlijkte U,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden :
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Neem en eet hiervan. Dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak opnieuw een dankgebed,
reikte hem over aan zijn vrienden en zei:
Neem en drink hiervan,
Dit is de beker van mijn bloed;
het wordt voor u en alle mensen vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.
p. Zo willen wij Jezus gedenken
die duidelijk de weg ging van alle zaad
tot Hij eraan ten onder ging.
a. Maar dan hebt Gij, God, Hem doen verrijzen,
Hem opgenomen bij U in uw heerlijkheid.
p. Vandaar zal Hij zijn Geest zenden
om wie wij nu bidden:
a. Laat zijn gezindheid in ons vaardig worden,
laat ons uw wil zoeken
in de wederwaardigheden van het leven;
laat ons alle pretentie afleggen,
alle prestatiezucht en eerbewijzen
en leven voor Uw Rijk,
voor de genade die Gij ons brengt.
p. Zo bouwen wij uw aarde uit
tot een bewoonbare wereld
waar uw Rijk gestalte krijgt
a. en waarbij wij U met Jezus,
in Hem en door Hem hulde brengen,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Dierbare vrienden,
de leerlingen vroegen op zekere dag aan Jezus:
Heer, leer ons bidden.
Datzelfde gebed dat Jezus hen toen voorbad,
bidden we nu samen:
a. Dat uw wil, God en Vader,
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zou mogen geschieden,
en niet altijd onze goesting,
onze berekening, ons zelfzuchtig verlangen.
Dat uw Rijk werkelijk zou worden:
liefde en vergeving, vrede en rechtvaardigheid.
Eten voor iedereen.
Dat er altijd brood zou zijn,
ook het brood van vriendschap, dienstbaarheid en trouw.
Dat er altijd vergeving zou zijn,
telkens en telkens opnieuw.
Dat de ene mens voor de andere geen bekoring zou zijn
om minder mens te worden, integendeel.
Gij, Vader, zijt onze kracht en ons vertrouwen. Amen.

VREDEWENS
p. Het Rijk van God is midden onder ons
mensen om van te houden,
een leven van toewijding,
een boeiende opdracht,
stille zorg voor een goed gebed,
openheid om Gods droom te laten gebeuren.
Zo groeit Gods Rijk midden ons ons
en kunnen wij uitkijken
naar de vrede van de Heer,
die Christus ons geven zal,
vandaag en tot in eeuwigheid.
En die vrede van de Heer zij met u allen.
al. En ook met u.

COMMUNIE
p. Zoals ik nu dit brood breek,
zo heeft Christus zich ook gebroken voor ons.
Zo wil Hij onze kracht en ons voedsel zijn
op onze weg naar heiligheid in het spoor van Don Bosco.
Wie ijvert voor Gods Rijk
zoals Jezus van Nazareth, zoals Don Bosco,
die is waardig uitgenodigd te worden
tot de maaltijd van de Heer.
Dit is Jezus Christus, voedsel en sterkte voor eeuwig leven.
a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
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COMMUNIELIED: Het hooglied van de liefde

Herman Van Veen

SLOTGEBED
p. God,
altijd weer zijn er mensen nodig
die oog en hart hebben voor anderen,
mensen die het woord van Uw liefde in de wereld brengen,
die in trouwe dienst hun taak verrichten.
a. Wij bidden U, Heer,
dat ook wij bereid zouden zijn
in onze wereld te getuigen
van Uw liefdevolle aanwezigheid.
Doe ons werken en spreken als Don Bosco
met moed en durf
in trouwe dienst en liefdevolle aandacht.
Laat de eenvoud van zijn totale gave
een uitnodiging zijn
om onze liefde voelbaar te maken,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

ZEGEN EN ZENDING
Nu wij van hier weggaan
met Jezus' geest bezield
door Don Bosco geïnspireerd
moet er iets gebeuren.
Als mensen gaan waar Gij ze zendt,
waar mensen geloven in Uw liefde
en intens goed zijn voor elkaar,
daar is Gods Rijk aanwezig.
Opdat wij allen dit waar zouden kunnen maken
zegene ons de algoede God,
Vader, Zoon en Geest.
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DON BOSCO, MAN VAN GOD

WELKOM
Welkom allemaal,
op deze feestdag van Jan Bosco,
een heilige die heeft laten zien
wat liefde voor God en mens vermag.
Gegrepen door de Heer Jezus,
en vervuld van zijn Geest is dag na dag
zijn liefde gegroeid doorheen zijn trouw
in woord en daad.
Die trouw bracht vele jonge mensen
tot het vertrouwen dat ze in hem stelden.
Don Bosco, de man van God, de vriend van de jeugd.

INLEIDING
Bij Don Bosco wist eenvoudigweg iedereen dat hij ernstig genomen en bemind werd. Op
een of andere manier hadden ze dat allemaal aan den lijve ondervonden. Zoals die
leerling in het kapperssalon: hij had nog geen cliënt onder handen gehad, toen Don
Bosco binnenkwam en geschoren wilde worden, maar "door die leerjongen !" "U weet niet
wat U te wachten staat, eerwaarde" viel de kapper in, "de jongen heeft nog geen
scheermes gehanteerd". Hij moet toch eenmaal beginnen, niet ? Kom op, niet getalmd en
getreuzeld. Alleen mijn neus moet je laten staan. Onder de bezorgde blik van de baas en
heel behoedzaam begon de knaap Don Bosco in te zepen en te scheren.
Nu ja, een paar onbeduidende schrammetje zag je wel. Maar Don Bosco's lof was eerlijk
en verdiend.
Zo won Don Bosco vrienden en kon hij helpen. Want vaak kwam het voor dat zo'n jongen
noch vader noch moeder had en vertrouwen heel hard nodig had.

BIDDEN OM VERGEVING
p. 'Met God in vrede leven.'
Don Bosco weet zijn jongens ervan te overtuigen
hoe belangrijk dat is.
Laat ons bidden om met zwakheid en fouten,
met ons onbegrip en onze soms moeilijke dagen
weer moed te krijgen om telkens vertrouwvol te herbeginnen
l. Vergeef ons, Heer, als wij bang zijn
om dienend en edelmoedig te leven.
Doe ons meer liefhebben
en minder halstarrig blijven.
Heer, ontferm U over ons.
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l. De levensstijl van Don Bosco getuigt
van een en al goedheid, liefde en gebed.
Aarzelend en met veel moeite komen wij ertoe
te bidden en ons te bezinnen.
Christus, ontferm U over ons.
l. Don Bosco bleef hopen tegen alle hopeloosheid in.
Zo menig keer verliezen wij de moed
bij tegenslagen en ontgoochelingen,
en vergeten wij dat Gij, God,
alles ten goede leidt voor wie U bemint.
Heer, ontferm U over ons.

GEBED
God, onze Vader,
het is een wonder van uw vertrouwen
dat Gij ons wilt nodig hebben.
Altijd weer wekt Gij mensen op
die scherper zien waar het om gaat,
die zich met volle overgave toewijden
aan het welzijn van kleinen en weerlozen,
aan de groei van uw Rijk in geloof, hoop en liefde.
Zo hebt Gij Don Bosco geroepen.
In de Geest van Jezus uw Zoon heeft hij gelovig ja gezegd,
naar het voorbeeld van Maria.
In grenzeloos vertrouwen op Uw nabijheid
heeft hij zijn liefde voelbaar gemaakt.
Hij heeft zichzelf niet gespaard
zoals een graankorrel die sterven moet om vrucht te dragen.
Zo is hij levend beeld geworden van Uw blijvende zorg,
vooral voor de jeugd en voor elke gewone mens.
Zo heeft hij ons een spoor getrokken
dat nog steeds het volgen waard is.
Vader, help ons te ontdekken wat Gij van ons verwacht,
geef ons uw Geest om ten volle ja te zeggen
en met hart en handen onze levenstaak te vervullen
door Jezus onze Heer. Amen.
LEZING EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DON BOSCO: Don Bosco in gesprek
met markiezin Di Barolo.
EVANGELIE
In de avond na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus.
Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die allerhande ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef vele boze geesten uit.
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Jezus en zijn leerlingen hadden niet eens de tijd meer om te eten.
Toen zijn familieleden hiervan hoorden, gingen ze Hem halen, want er werd al gezegd :
"Deze man Jezus is gek geworden."

VOORBEDEN
p. Goede Vader,
Gijzelf weet wat er omgaat in ons hart.
Gij weet best wat voor mensen noodzakelijk is.
Wij vertrouwen ons in gebed aan u toe
met wat ons en in verbondenheid,
vele mensen ter harte gaat.
l. Wij bidden voor de leiders
van de congregatie van de Salesianen,
dat zij trouw blijven oproepen om de weg van Jezus te gaan,
zoals Don Bosco hem voorging.
Dat ze geïnspireerd blijven om de congregatie te leiden in deze tijd.
Laten wij bidden.
l. Voor de Salesianen en de zusters van Don Bosco:
dat zij trouw zouden blijven aan hun oorspronkelijk ideaal.
Dat er zich zonder ophouden jonge mensen blijven aanbieden
die het de moeite waard vinden
om zich totaal in te zetten voor de jeugd en haar idealen.
Laten wij bidden.
l. Voor de ouders en opvoeders
die het als een voorname taak zien om getuigenis af te leggen
van de christelijke waarden van hun engagement.
Dat de trouw aan hun roeping
en de moeite die ze zich daartoe getroosten
een antwoord mag vinden in een jeugd,
die gelooft in de diepe waarden van het leven.
Laten wij bidden.
l. Voor alle jonge mensen,
dat zij in hun opvoeders het voorbeeld
van dienstbaarheid en vertrouwen mogen ervaren.
En bidden we bovendien voor wat ons ter harte gaat.
p. Heer God,
Wij danken U voor de kans die wij krijgen
om mee te werken aan de uitbouw van Uw Rijk.
Zeer concreet mogen wij jonge scheuten helpen vormen
tot volgroeide ranken van Uw wijngaard.
Geef ons de eenvoud van de totale gave
vanuit een diep geloof
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dat Gij ons nabij blijft
langs de steun van mekaar en de kracht van uw oproep,
nu en altijd opnieuw. Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
Brood is het ganse verhaal van ons werken.
Werken en oogsten, malen en bakken:
mensen die vrucht zijn voor elkaar, voedzaam als brood.
Wijn bevat het ganse verhaal van vreugde.
Feestwijn op belangrijke levensmomenten,
gefilterd tot klare vreugdedrank,
zoals mensen gezuiverd worden tot helderheid voor mekaar.
God, wij nemen deze tekenen van brood en wijn
in onze handen en geven U daarbij de gave van ons hart.
In Jezus van Nazaret hebt Gij U voor ons gegeven
opdat wij ons zouden toewijden aan elkaar,
met onze talenten, met onze tijd en ons werk,
met onze woorden en met daden van geloof.
Leer ons dat het weldoende is anderen wel te doen.
Blijf bij ons opdat ons hart vervuld blijft van uw volheid,
Gij, de levende Heer in ons midden.

GROOT DANKGEBED
p. God, Vader van alle mensen,
wij danken U dat nog veel mensen het aandurven
de weg met jongeren verder te gaan.
Wij hopen dat wij dat ook iedere dag kunnen volhouden:
in jongeren geloven,
ook al zijn ze voor ons soms levensgrote vragen.
Wij danken U omdat wij mogen geloven
de weg te vinden die ons dichter bij U en bij elkaar brengt,
de weg die leven belooft voor oud en voor jong.
Geef ons de moed elkaars hand niet los te laten
zodat wij in dankbaarheid uw naam kunnen hoog houden
en U blijven noemen: de heilige in ons midden.
a. Wij danken U, God,
voor alle mensen die dapper en eerlijk door het leven gaan
en de moed opbrengen om tot het einde toe trouw te blijven
en meer mens te worden.
In hen sterkt Gij ons
en maakt uw liefde ons trouw en moedig.
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p. Heb dank, God,
voor alle mensen die onbevangen door het leven gaan,
die ons een voorbeeld zijn zoals Don Bosco,
en blijven kiezen voor standvastigheid en trouw.
Laat toe dat wij die dankbaarheid uitdrukken met lof en eer.
a. Heilig, heilig, heilig
p. Heer onze God,
wij danken U om Jezus Christus
een man, geboren en getogen uit mensen.
Hijzelf was echt mens,
ontroerd, bewogen, toegewijd, levend als mensen
maar méér mens dan mensen, God-nabij.
Hij was gestalte en goedheid van Hem
die Hem gezonden had.
Zo leefde en eindigde Hij zijn dagen,
trouw tot in de dood.
We danken U dat Jezus ons vergezelt
en ons laat zien dat sterven leven is
Toen Hij op de avond voor Zijn lijden en dood
het brood nam, het brak en ronddeelde met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u,
gebroken en gegeven.
Doe dit tot mijn gedachtenis.
Toen Jezus ook de beker nam, U dank zegde
en hem aan zijn vrienden gaf met de woorden:
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u allen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
p. In dankbare berinnering gedenken wij
zijn goedheid, zijn menselijkheid, zijn dienstbaarheid,
tot in het harde lijden, tot in die bittere dood,
maar met de zege in de Verrijzenis.
a. We bidden U, God: open ons hart voor Jezus
en vervul ons met Zijn Leven.
Zijn Leven is geven en delen.
Zijn Leven is poort tot eeuwig leven.
p. Wij bidden U om zijn Geest
dat in ons gebeuren mag wat wij in hem bewonderen,
dat wij wegen gaan van uiterste consequentie,
dat wij zijn woord herhalen,
zijn liefde tonen,
zijn aandacht worden voor wie het moeilijk heeft.
Dat wij met Don Bosco's vreugde in ons hart
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doen wat Jezus heeft voorgedaan.
a. Wij zeggen U dank, God,
om alles wat Gij voor ons zijt,
weg, waarheid en leven.
En in die dankbaarheid loven en eren wij U,
vandaag, morgen opnieuw,
om het nooit moe te worden tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER

VREDEWENS

COMMUNIE

SLOTGEBED
p. Wat Don Bosco ons vandaag van harte toewenst
Dat je het leven moedig aandurft.
Durf sterk te leven.
Vergaap je niet aan waardeloze dingen.
Zorg dat er morgen door jouw toedoen
meer gerechtigheid, meer solidariteit,
meer vrede mag groeien op onze aarde.
a. Vader van alle mensen,
geef ons de kracht en sterkte van Jan Bosco
om altijd voor elkaar in de bres te springen.
Geef ons vooral de gezindheid van Jezus Christus
die door zijn optreden in het hart van velen
opnieuw begrip en liefde deed groeien voor anderen
door mens-voor-mens te zijn
tot in eeuwigheid. Amen.
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DON BOSCOVIERING

LIED BIJ HET BEGIN: Il Boschetto

Eigentijdse Jeugd

WELKOM
Gods aanwezigheid onder mensen krijgt steeds het gelaat
van concrete mensen.
Hier krijgt ze gestalte in de figuur van Don Bosco.
Hem gedenken wij in de maand januari.
Omwille van hem zijn wij hier aanwezig
om te danken en te vieren alles wat ons samenbrengt
en samenhoudt in zijn naam.
Laten wij dan met hart en ziel erbij zijn.
Wees hier aanwezig open en ontvankelijk,
voor de boodschap van deze viering,
voor Gods woord en liefde.
Wees hier aanwezig in de naam van de Vader,
en de Zoon, en de heilige Geest. Amen.

GEBED OM VERGEVING
p. God die wij terecht Vader noemen,
Gij zijt een God van telkens vernieuwde kansen,
een God die ons elke dag mensen toevertrouwt en hun geluk in onze handen legt.
We weten echter dat uw liefdesplan met ons
gedwarsboomd wordt door onze kleinheid.
Wij schieten tekort tegenover U en tegenover elkaar.
Daarom bidden wij om vergeving.
l. Er is de weg van de kleine goedheid
van mens tot mens: geduld,
luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij niet altijd gaan
en daardoor waren er, omwille van onze tekorten,
minder gelukkige mensen.
l. Er is de weg van de dagelijkse taak:
doen wat moet gedaan worden.
Eerlijkheid in tijd en taak.
Een weg die wij niet altijd gaan
en daardoor is er wat minder gerealiseerd
waarvoor op ons gerekend werd.
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l. Er is de weg naar de grote wereld:
inzet voor maatschappij en kerk,
voor de mens veraf en dichtbij.
Een weg die wij niet volhouden,
en zo komt het dat anderen
dubbele inzet moeten leveren.
p. Als wij elkaar vergeving schenken,
zal de Heer ons van harte vergeven.
Moge de God van liefde zich in zijn goedheid over ons ontfermen, onze kleinheid
indachtig zijn
en ons vergiffenis schenken,
vandaag en alle dagen opnieuw.

OPENINGSGEBED
p. God, onze Vader
altijd weer zijn er mensen die uw liefde
en woorden op een herkenbare wijze
vertalen naar vandaag toe.
Zo was ook Don Bosco.
Hij bracht ons U nabij.
Wij geloven dat Gij ook vandaag
niet ver wilt zijn.
Gij wilt gesproken worden in onze woorden.
Gij vertrouwt U toe aan onze handen.
Wij bidden U:
a. Kom ons nabij in deze viering
in de boodschap die Gij tot ons spreekt,
Gij die onze God zijt, voor tijd en eeuwigheid.

EERSTE LEZING: ontmoeting met Bartolomeo Garelli

EVANGELIE: Lc. 15, 3-7

TAFELDIENST
P. Goede God,
Brood en wijn zijn gaven
waarin mensen elkaar nabij komen,
wanneer zij het brood van het leven delen met elkaar
en de wijn van de vriendschap aan elkaar schenken.
In brood en wijn komt Gij ons ook nabij
wanneer wij deze gaven aanbrengen
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om te gedenken dat Jezus Uw Zoon
in ons midden komt.
a. Goede God, wees hier aanwezig,
vervul onze gaven met de kracht van uw liefde
zodat zij ons elkaar nabij brengen in Uw Geest,
vandaag, en vele dagen van ons leven.
Amen.

GROOT DANKGEBED
p. Laten we samen God danken.
Over tijden en volken loopt de draad van Gods liefde
als een weldoende adem.
Telkens opnieuw in perioden
van trouw en van ontrouw
verscheen zijn zorgende hulp
aan de rand van de wereldgeschiedenis:
in een gebeurtenis, in een zanger,
een dichter, een heilige.
Iedere tijd heeft behoefte
aan een andere strofe van Gods liefdeslied
en telkens opnieuw verschijnen mensen
die een hoopvolle melodie vinden
voor hun volk: mensen, heiligen
die scherper dan anderen aanvoelen
waaraan de wereld behoefte heeft.
Zo gaat God door de geschiedenis.
Hij onthoudt ons zijn liefde niet.
Daarom willen wij Hem van harte danken.
a. Wij danken U vandaag, Heer God, om Don Bosco.
Hij was een man die scherper zag waar het om gaat,
die minder voor zichzelf leefde
maar het welzijn van anderen behartigde.
Hij heeft op zijn eigen manier
uw liefde vertolkt voor jonge mensen.
Zijn hartelijkheid, zijn gevoelvolle interesse,
zijn veelzijdige kwaliteiten
toonden steeds uw nieuw gelaat.
Om hem willen wij u danken.
p. Wij danken u vandaag, Heer God,
om Jezus van Nazareth,
een man uit duizenden,
geboren en getogen uit mensen,
een van ons, ontroerd, bewogen en toegewijd,
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levend als een mens, maar meer dan dat,
God-nabij, gestalte en goedheid van Hem.
Zo leefde hij en zo eindigde hij zijn dagen
trouw tot aan de dood.
p. Op de avond voor Zijn lijden en dood
heeft hij ons een teken gegeven
van Zijn liefde tot het uiterste.
Hij nam brood in Zijn handen,
dankte U en brak het om het delen met zijn leerlingen,
met de woorden:
neem en eet hiervan,
dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Die ook de beker heeft genomen,
U gedankt en gezegend heeft
en de beker aan zijn vrienden
heeft doorgegeven met de woorden:
neem en drink hieruit,
dit is de beker van mijn bloed,
van een nieuw en eeuwig verbond.
Het wordt voor u en allen vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.
a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
p. In dankbare herinnering gedenken wij zijn goedheid,
zijn menselijkheid, zijn dienstbaarheid
tot in het harde lijden, tot in de bittere dood,
en ook zijn triomf in de verrijzenis.
En wij bidden om zijn Geest:
dat in ons gebeuren mag wat wij in hem bewonderen.
Dat wij zijn aandacht worden
voor wie het moeilijk heeft,
zijn kracht voor wie zwak is,
zijn vergeving voor wie onder schuld gebukt gaat.
Dat wij met Don Bosco's vreugde in het hart
doen wat hij gedaan heeft.
a. Dan zal uw naam geprezen worden
door Jezus, met Hem en in Hem
overal op aarde en in deze gemeenschap
die leeft van uw Geest vandaag en tot in eeuwigheid.
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ONZE VADER
p. Met Jezus eigen woorden
en vervuld van Zijn liefde,
willen we bidden tot God, onze Vader.

COMMUNIE
p. Wie met aandacht luistert naar het woord van God
en met heel zijn hart aanwezig is bij zijn medemens,
die is waardig uitgenodigd te worden
tot de maaltijd van de Heer.
Zie hier dan Jezus, de Christus,
die ons tot sterkte is
in de navolging van Don Bosco.
a. Heer, ik ben niet waardig

VOORBEDEN
p. Dankbaar verenigd rond de figuur van Don Bosco
bidden wij tot God, onze Vader.
l. Dat wij niet even proeven van Don Bosco's levensstijl
maar dat wij ons durven engageren
om blijvend en uitgesproken te leven, te werken
en gemeenschap te vormen
vanuit zijn dromen en idealen.
l. Voor allen die zich vrienden van Don Bosco noemen:
leerlingen en leerkrachten in onze scholen,
jongeren en opvoeders in de tehuizen,
medewerkers en weldoeners,
die dagelijks, achteloos soms,
genieten van hetgeen Don Bosco beoogde:
dat wij mensen zouden worden naar zijn hart.
l. Voor onze klas, hier verzameld bij elkaar:
dat ieders vreugde en weelde,
ieders pijn en onvermogen
door ons allen mogen gedragen worden
in een hartelijke betrokkenheid op elkaar.
p. Goede God,
Gij weet wat er in ons omgaat.
Daarom vertrouwen wij onze beden
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en alles wat ons ter harte gaat, aan U toe,
want wij weten dat Gij naar ons luistert.

ZEGEN EN ZENDING
p. Goede God,
Gij zijt bij ons geweest
in de woorden en gebeden van deze viering
Gij blijft bij ons doorheen de zorg en vreugde
van iedere dag. Wij bidden U:
a. Laat Uw bemoedigend woord
ons blijvend beroeren
en uitnodigen tot dankbaarheid
voor alles wat ons dagelijks te beurt valt.
Amen.
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TOT INSPIRATIE

INTREDELIED

WELKOM
Mensen kunnen andere mensen
tot inspiratie zijn,
tot voorbeeld en tot kracht,
een licht op hun weg.
Mensen kunnen hun dromen herkennen
in de dromen van anderen,
zichzelf terugvinden in de levensstijl en idealen
die anderen, naast en voor hen,
beleefd en verwoord hebben.
Mensen staan altijd in een geschiedenis
van ideeën en verwachtingen
die anderen ontwikkeld en gedroomd hebben.
Zo delen wij in de traditie van Don Bosco
en leven, bewust soms,
vaak onbewust en zelfs vanzelfsprekend,
in een erfgoed van gewoonten en waarden,
van woorden en stijlelementen
die ons dagelijks leven, ons doen en laten
klank en kleur geven.
Gods aanwezigheid in ons midden
krijgt steeds het gelaat van concrete mensen.
Vandaag krijgt ze gestalte in de figuur van Don Bosco.
Omwille van hem zijn wij hier aanwezig
om te danken en te vieren
alles wat ons samenbrengt en samenhoudt in zijn naam.
Laten wij dan met hart en ziel erbij zijn.

BIDDEN OM VERGEVING
p. Mensen die anderen inspireren,
die anderen voorlichten.
Tot zo'n mensen worden wij geroepen,
mensen waar Gods licht doorheen mag stralen.
Hieraan beantwoorden wij niet altijd.
Bidden wij daarom vertrouwvol om vergeving.
81

l. Vergeving, Heer, om ons woord,
om ons doen dat alleen maar spreekt van onszelf,
dat uw woord vervaagt en uw gelaat verduistert.
Wees ons barmhartig en laat uw liefde
onze woorden en ons doen nieuw maken.
Heer, ontferm U over ons.
a. Heer, ontferm U over ons.
l. Vergeving, Heer, om het tekort
van onze gemeenschap,
omdat wij te weinig warme en zichtbare haarden
van uw liefde en trouwe gegevenheid aan mensen zijn.
Wees ons barmhartig en laat uw liefde
onze gemeenschap nieuw maken.
Christus, ontferm U over ons.
a. Christus, ontferm U over ons.
l. Vergeving, Heer, omdat we ons leven
te weinig door u laten doorlichten,
omdat ons gebed te weinig de adem is
waarop we willen leven.
Wees ons barmhartig en
laat uw liefde ons leven nieuw maken.
Heer, ontferm U over ons.
a. Heer, ontferm U over ons.
p. Als wij elkaar vergeving schenken,
zal de Heer ons van harte vergeven.
Moge de God van liefde
zich in zijn goedheid over ons ontfermen,
onze kleinheid indachtig zijn
en ons vergiffenis schenken,
vandaag en alle dagen opnieuw.

OPENINGSGEBED
p. Heer onze God,
altijd weer roept Gij ons, mensen op
om U na te volgen
en de weg van de goedheid te bewandelen.
Wij willen op tocht gaan
naar de vervulling van de droom van het Rijk Gods.
Laat ons deze tocht aanvatten
met vertrouwen in uw nabijheid
en met de inspiratie van Don Bosco.
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a. Laat ons gelukkige mensen worden, God.
Geef ons daartoe een ruim hart,
het hart van Don Bosco,
om samen met anderen te werken
aan een betere wereld.
Dit vragen wij U, in naam van Don Bosco,
door Christus onze Heer. Amen.

EERSTE LEZING: Priesterzegen: Num 6,22-27

TUSSENSPEL: Don Boscolied

EVANGELIE: de gedaanteverandering, Mt 17, 1-8

GELOOFSBELIJDENIS
p. Ik geloof in God
die Vader is van alle mensen
en die de aarde aan de mensen
heeft gegeven.
a. Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons te bemoedigen
en te genezen, om ons te bevrijden,
om Gods vrede aan de mensen te verkondigen.
Hij heeft zich voor de wereld gegeven.
Hij is ons midden de levende Heer.
p. Ik geloof in Gods Geest
die werkzaam is in alle mensen
die leven willen naar Gods wil.
a. Ik geloof in de Kerk
die gesteld is tot teken van de volken,
toegerust met de kracht van de Geest
en gezonden om mensen te dienen.
p. Ik geloof dat God op het einde
de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.
a. Ik geloof dat ieder mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.
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VOORBEDEN
p. Dankbaar verenigd rond de figuur van Don Bosco
bidden wij tot God, onze Vader.
l. Dat wij niet even proeven van Don Bosco's levensstijl
maar dat wij ons durven engageren
om blijvend en uitgesproken te leven, te werken en
gemeenschap te vormen vanuit zijn dromen en idealen.
Laten wij bidden.
l. Voor allen die zich vrienden van Don Bosco noemen:
leerlingen en leerkrachten in onze scholen,
jongeren en opvoeders in de tehuizen,
medewerkers en weldoeners,
die dagelijks, achteloos soms,
genieten van hetgeen Don Bosco beoogde:
dat wij mensen zouden worden naar zijn hart.
Laten wij bidden.
l. Voor onze gemeenschap, hier verzameld bij elkaar:
dat ieders vreugde en weelde,
ieders pijn en onvermogen
door ons allen mogen gedragen worden
in een hartelijke betrokkenheid op elkaar.
Laten wij bidden.
p. Goede God,
Gij weet wat er in ons omgaat.
Daarom vertrouwen wij onze beden en
alles wat ons ter harte gaat, aan U toe,
want wij weten dat Gij naar ons luistert.

TAFELDIENST
p. Goede God,
zo goed zijt Gij voor ons,
dat Gij ons hier samenbrengt
als één grote mensenfamilie rond dezelfde tafel.
Vandaag brengt Gij ons samen rond Don Bosco.
Gij schenkt uw goede gaven:
brood en wijn,
voor naaste vrienden,
maar ook voor verre lotgenoten.
Geef dat wij het geluk delen
en iedereen opnemen in onze kring
in navolging van Hem, Jezus van Nazareth,
uw zoon en onze broeder. Amen.
84

GROOT DANKGEBED
p. Laten wij God danken.
Wij danken U, God en Vader,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij U niet geschaamd hebt
onze God genoemd te worden,
dat Gij ons kent bij onze naam,
dat Gij de wereld in uw handen houdt.
Want daarom hebt Gij ons geschapen
en daartoe ons geroepen in dit leven,
dat wij met U verbonden zouden zijn,
uw mensenvolk op deze aarde.
Gezegend zijt Gij, de schepper van al wat bestaat,
gezegend zijt Gij die ons de ruimte hebt gegeven
en tijd van leven,
gezegend zijt Gij om het licht van onze ogen
en om de lucht die wij ademen.
U danken wij voor heel de schepping
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom, samen met alle levenden
en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,
huldigen wij uw naam, Heer onze God.
a. Heilig, heilig, heilig
p. Wij danken U, Heer onze God,
omwille van Jezus Christus, uw veelgeliefde zoon
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en te verlichten,
om aan de armen uw koninkrijk te brengen,
om aan gevangenen verlossing te melden,
om voor ons allen en voorgoed
het evenbeeld te zijn en de gestalte
van uw mildheid en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens
die alles heeft volbracht wat menselijk is,
ons leven, onze dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.
c. Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God,
hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
neem en eet
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dit is mijn lichaam voor u.
Doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij deze beker drinkt
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.
a. Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood van de Heer
totdat Hij komt.
p. Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood,
zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt,
en dat Hij komen zal
om recht te doen aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.
a. Wij smeken U, zend over ons uw heilige geest
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is,
een nieuw gezicht.
Laat er toch vrede zijn overal waar mensen wonen,
de vrede die wij zelf niet kunnen maken
en die machtiger is dan alle geweld,
uw vrede als een band,
een nieuw verbond tussen ons allen,
de levenskracht van Jezus Christus,
hier in ons midden.
p. Dan zal Uw naam geheiligd zijn, Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem, overal op aarde
en in deze gemeenschap van de heilige geest
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen .

ONZE VADER
p. Met Jezus eigen woorden
en vervuld van Zijn liefde,
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willen we bidden tot God, onze Vader.
a. Onze Vader

VREDEWENS
p. Als wij nu samen, als hechte salesiaanse familie,
aanzitten aan de tafel van de Heer;
als wij het brood breken en het delen met elkaar,
dan komt er ruimte voor God in ons hart,
ruimte voor Zijn vrede.
En de vrede van de Heer zij dan ook altijd met U.
a. En ook met u.

COMMUNIE
p. Wie met aandacht luistert naar het woord van God
en met heel zijn hart aanwezig is bij zijn medemens,
die is waardig uitgenodigd te worden
tot de maaltijd van de Heer.
Zie hier dan Jezus, de Christus,
die ons tot sterkte is in de navolging van Don Bosco.
a. Heer, ik ben niet waardig

SLOTGEBED
p. Laat ons voortgaan, God,
op de weg die wij gekozen hebben.
Dat wij trouw mogen zijn aan een waarachtige inzet,
ontvankelijk voor elke dag die Gij ons geeft.
Dat wij mogen groeien in geduld met onszelf,
met een open oog
voor onze mogelijkheden en beperkingen.
Leer ons leven met de pijn van de onmacht
en met de vreugde om elk teken van hoop.
Dat wij gevoed mogen worden door het geloof van anderen
en geleid door de inspiratie van voorbeelden als Don Bosco.
Dat wij zo behouden blijven
op de weg van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

ZEGEN EN ZENDING
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p. Eucharistie vieren, dankbaar mogen gedenken
hoe God zelf zich heeft laten zien
in Jezus, zijn eigen Zoon,
en uitgenodigd worden en gezonden
om mensen te worden wan wie je zegt:
je ziet er God doorheen.
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DON BOSCO EUCHARISTIEVIERING

EERSTE LEZING: Een brief aan Don Bosco.
Don Bosco,
Onlangs hoorde ik dat jij iemand bent die zich de jeugd nogal aantrekt. Zulke mensen
kom je tegenwoordig al niet meer zoveel tegen. Er liggen al lang een aantal vragen op
mijn lever, die ik aan niemand kwijt raakte. In mijn jonge leven heb ik al meerdere malen
verkeerde wegen bewandeld. Maar naar 't schijnt geef je daar niet zoveel om, als ik maar
met een propere lei wil beginnen.
Wel, ik zou je zo eens het een en 't ander willen vragen. Op het eerste zicht lijkt het
misschien wat veel maar soit.
Ik had bijvoorbeeld graag een nieuw hoofd gekregen. Met dit hier ben ik al zo dikwijls
tegen de muur gelopen. Ik heb het in moeilijke momenten al zo dikwijls laten hangen. Ik
ben het zelf al een paar keer verloren.
Ook had ik graag een paar nieuwe ogen gehad, tegenwoordig verlies ik zoveel uit het
oog. Ik zie overwegend zwart en grijs, ik zou graag weer alle kleuren zien ...
Misschien hebt U ook een nieuwe neus voor mij. Deze die ik nu gebruik, heb ik al voor
zoveel mensen opgehaald. Ik steek ze overal tussen en heb geen goede neus voor het
goede ...
Een andere tong kan ik ook gebruiken. Deze is zo scherp en zo lang geworden van ze uit
te steken. Soms spreek ik met een vuile tong en ook al eens met een gespleten tong ...
Hebt U ook een paar nieuwe oren? Ik zou zo graag eens op mijn beide oren slapen. Ik zit
zo vaak tot over mijn oren in de zorg en in het werk. Mijn ene oor tuit van al de kritiek en
het geroddel en mijn andere oor lijkt wel doof. Het hoort zo weinig goeds, zo weinig
vrolijks.
En mijn tanden! Ik heb er al zo dikwijls op moeten bijten. Ik heb ze al zo vaak laten zien.
Soms staat er haar op, te veel, soms ook wel te weinig. Breng dus, als het enigszins kan
een nieuw gebit mee.
De laatste tijd zet ik ook een grote mond op. Een mond die spreekt als hij moet zwijgen en
dan zwijgt als hij moet spreken. Mijn mond heeft het zingen verleerd. Fluiten kan niet
meer. Soms spreek ik mijn mond voorbij en zeg wat ik moet zwijgen. Don Bosco, zo jij het
zou kunnen regelen, geef me dan een mond van een kleiner formaat, één die kan
glimlachen liefst.
En als ik nog een toemaatje mag vragen, dan liefst een paar ellebogen. Ik heb er al zo
hard mee gewerkt en soms heb ik zelfs geen ellebogen bij wat ik zeg.
Dank je wel, als ik voor jou ook nog eens iets kan doen, dan vraag je het maar.
Uw volwassen kameraad
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EVANGELIE: de grootste in het Rijk van God

VOORBEDEN
l. Don Bosco, in jouw nam zou ik willen bidden en God vragen, leer me wat minder
onverschillig zijn. Leer mij oog te hebben voor het belangrijke in het leven, namelijk te
houden van de mensen. Leer me wat minder zelfzuchtig zijn en meer over te hebben
voor andere mensen. Laat ons bidden.
l. Don Bosco, in jouw naam zou ik willen bidden voor die zovele jongeren om mij heen
en in de verre wereld die het slechter hebben dan ik. Jonge mensen en kleine kinderen
die elke dag op zoek moeten gaan naar een beetje eten. Leer me minder gulzig te zijn,
minder kieskeurig. Laat ons bidden.
l. Don Bosco, in jou naam zou ik God willen danken voor al de kansen die ik tot nu toe
heb gekregen. Goede mensen om mij heen, de mogelijkheid om mij te bekwamen in
een studierichting die me boeit. Ik wil U danken voor de zovele jonge mensen met wie
ik elke dag mag doorbrengen en vooral voor hen met wie ik de diepe vragen van het
leven mag bespreken. Leer me hen nog meer waarderen. Laat ons bidden.

AANBRENGEN VAN DE GAVEN
Leerkracht
Kleine werktuigen uit onze afdelingen brengen wij hier. Het zijn symbolen van onze
bereidheid om op de plaats waar we staan wat warmte en vreugde te verspreiden, net
zoals Don Bosco.
Wij willen dit dicht bij het altaar plaatsen als een teken en een oproep om elke dag
weer deze oproep van Jezus in ons hart op te nemen en om te zetten in daden. Wil jij,
Jezus, ons eraan doen herinneren als we soms mochten vergeten waarom we dit
deden?
Leerling Elektronica
Heer Jezus, wij bieden U deze printplaten aan. In een wereld van ver doorgedreven
technologie van computers, chips en elektronisch gestuurde instrumenten, willen wij
ook nog trachten om de eenvoud te bewaren. Eenvoud siert een mens, soms meer dan
technische vaardigheden.
Leerling Grafische Technieken
Heer Jezus, ook wij willen ons steentje bijdragen en bieden deze
ons vak hebben wij oog voor orde en zin voor een goede
schoonheid van een drukwerk kan ons genoegdoening geven.
schone in onze medemens te waarderen en dat 'schone' ook zelf uit

tekeningen aan. In
bladschikking. De
Help ons ook het
te stralen.

Leerling Mechanica
Heer Jezus, deze schuifmaat wil symbool zijn voor de nauwkeurigheid in ons werk.
Zoals een bepaalde metaalsoort zijn eigen specifieke behandeling vraagt, zo vraagt
ieder mens ook zijn eigen behandeling. Wij willen daarmee in de toekomst rekening
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houden en niet iedereen op dezelfde wijze beoordelen. Ieder mens is uniek en voor dat
unieke willen wij respect tonen.
Leerling Houtbewerking
Heer Jezus, als houtbewerkers bieden wij deze schaaf aan. Wij bouwen aan huizen,
plaatsen ramen en deuren. Met onze schaaf willen wij echter ook de al te scherpe
kanten in het leven afronden. Wij trachten op deze wijze een fijne toekomst uit te
bouwen.
Leerling Koel- en warmtechnieken
Heer Jezus, met deze thermostaat trachten wij wat warmte te brengen in onze
gemeenschap. Wij willen U deze warmte en genegenheid aanbieden opdat ons leven
en dat van anderen wat rooskleuriger zou zijn.
Leerling Industriële wetenschappen
Heer Jezus, wij benaderen de technische wereld vanuit haar theoretische kant. Hoe zit
alles in elkaar, welke berekeningen steken er achter? Wij willen minder berekenend
naar de andere mensen toestappen en op zoek gaan naar de menselijke factor in onze
zo overtechnische wereld waar er voor de kleine man in de straat geen plaats meer
overblijft. Leer ons liefde en goedheid boven alles te stellen.
a. God, wij nemen deze tekenen van brood en wijn
in onze handen en geven daarbij de gave van ons hart.
In Jezus van Nazareth hebt Gij U voor ons gegeven
opdat wij ons zouden toewijden aan elkaar,
met ons klein bezit, met onze tijd en ons werk,
met onze woorden en met daden van geloof.
p Leer ons dat het weldoende is,
anderen wel te doen.
Blijf bij ons opdat ons hart vervuld blijft van uw goedheid,
Gij, de levende Heer in ons midden.

DANKGEBED
p. De Heer zal bij U zijn.
a. De Heer zal ons bewaren.
p. Verheft uw hart.
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
p. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
p. God, wij dromen van een gemeenschap
waar mensen mogen leven
boordevol vrede voor elkaar.
Een plaats waar mensen minder hard en berekenend,
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meer open en doorzichtig, meer belangeloos en spontaan,
voor elkaar een huis van vrede bouwen.
a. Bedankt dat ik kan zien, horen en staan.
Maak mij bewust dat ik mag danken
om mijn uitzonderlijke situatie van leven,
zonder grote zorgen,
met de steun van mensen om mij heen,
met boordevol kansen om goed mens te zijn.
p. Dank U Heer,
om uw aanwezigheid onder ons.
Dat wij hier samen zijn
één grote gemeenschap om U te noemen
als onze God en Vader.
In dankbaarheid huldigen wij U en zeggen:
a. Heilig, heilig, heilig
p. Wij danken U
dat Gij ons Jan Bosco geschonken hebt
als een vuur dat de jeugd verwarmt.
Hoop is hij komen brengen
en kracht, licht en kleur
in het duister leven van vele jonge mensen.
Dank U, Heer,
dat wij iedere dag opnieuw een kleine vonk krijgen
van het vuur van Jan Bosco
en van uw vuur.
c. Want op de avond voor Zijn lijden en dood
nam Jezus het brood,
zegende het in uw naam,
brak het en deelde het rond met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor U.
Gebroken en gegeven.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker,
dankte U en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden:
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u allen vergoten wordt
tot vergeving van alle zonden.
a. In dankbare herinnering gedenken wij
zijn goedheid, zijn menselijkheid,
zijn dienstbaarheid, tot in het harde lijden,
tot in de bittere dood,
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maar met de zege in de verrijzenis.
p. Wij bidden U God:
open ons hart voor Jezus
en vervul ons met Zijn leven.
Zijn leven is geven en delen.
Zijn leven is de poort tot eeuwig leven.
a. Wij bidden U om zijn Geest:
dat in ons gebeuren mag wat wij
in Hem bewonderen,
dat wij wegen gaan van uiterste consequenties,
dat wij zijn woord herhalen,
zijn liefde tonen,
zijn aandacht worden voor wie het moeilijk heeft.
Dat wij met Don Bosco's vreugde in ons hart
doen wat Jezus heeft voorgedaan.
p. Geef ons de Geest van Jezus, vol licht en vuur.
Bevrijd ons van onze onverschilligheid en
maak ons geestdriftig
om te leven in liefde en goedheid.
Laat ons het risico van het leven nemen
in de Geest van Don Bosco,
die een tochtgenoot kan zijn op onze weg
naar volwassenheid.
a. Wij zeggen U dank God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
weg, waarheid en leven.
En in die dankbaarheid loven en eren wij U,
vandaag, morgen opnieuw,
om het nooit moe te worden
tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER
p. Bidden wij nu tot ons aller Vader
met de woorden die Jezus ons gaf:
a. Onze Vader

VREDEWENS
p. Wat Don Bosco ons vandaag van harte toewenst is
dat je het leven aandurft.
Durf sterk te leven, vrees de hellingen en de bergen niet.
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Beklim ze, overwin ze.
Blijf niet futloos slenteren in het dal.
Vergaap je niet aan waardeloze dingen.
Zorg dat er morgen, door jou toedoen
meer gerechtigheid, meer solidariteit,
meer vrede mag groeien
op onze, op Gods aarde.
En de vrede van de Heer, zij altijd met u.
a. En ook met u.
COMMUNIE
p. Dit brood werd bereid uit tientallen graankorrels;
deze wijn uit tientallen druiven.
Dit brood en deze wijn zijn nu het Lichaam en Bloed van Jezus de Christus.
Moge dit brood en deze wijn er ons steeds aan herinneren
dat het Jezus' wens en onze opdracht is
om één te zijn in liefde.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
Zie het Lichaam van Christus,
Hij, die ons tot voller leven brengt.
a. Heer, ik ben niet waardig

LIED: Jan Bosco

SLOTGEBED
p. Heer God,
het is een wonder van uw goedheid,
dat Gij mensen wilt nodig hebben
om uw heil voor deze wereld te voltooien.
Zo hebt Gij Jan Bosco geroepen,
en hem begeleid op de weg die de uwe was:
Levend vanuit zijn liefde voor de jongeren,
teken van uw liefde voor de mens.
Ook vandaag nog nodigt Gij ons uit in zijn spoor te treden.
a. Daarom loven en prijzen wij U omwille van Hem.
Want door Don Bosco roept Gij ons op
waarlijk te leven in verbondenheid met U,
en met allen die op U vertrouwen.
Daarom danken wij U
dat zijn leven ook voor ons een aansporing
en uitdaging mag vormen
94

om zijn weg tot de onze te maken.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

ZEGEN EN ZENDING
p. De God van onze vaderen,
de God van barmhartigheid en vrede moge ons zegenen en bij ons blijven:
Vader, Zoon en heilige Geest.
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GEMEENSCHAP ROND DON BOSCO

KRUISTEKEN

VERWELKOMING EN THEMADUIDING
In de voorbereiding op het feest van Don Bosco
willen wij ons vandaag bezinnen over het feit
dat wij allen deel uitmaken van de grote gemeenschap
die door Don Bosco in het leven is geroepen.
Dit doet ons tevens nadenken over de wijze
waarop wij gemeenschap vormen met elkaar
in het dagelijks leven.
Iedereen voelt wel de behoefte
bij mensen geborgen te zijn,
in een gemeenschap opgenomen te worden.
Maar iedere gemeenschap is een geschenk van God,
een zoveelste teken dat wij in Hem geborgen zijn.
Tot wie kunnen wij ons beter wenden dan tot Hem.

BIDDEN OM VERGEVING
p. Ons samen-zijn en onze gemeenschap dragen niet steeds
de stempel van Gods warme geborgenheid.
Daarom bidden wij om ontferming.
l. Wij vinden vaak de weg niet naar elkaar,
laten ons niet kennen, spreken ons niet uit,
vertrouwen ons niet toe aan elkaar tot in ons diepste wezen;
wij doen dit niet als man en vrouw,
als ouder en kind, als leraar en leerling,
als vriend en vriendin.
Daarom bidden wij om ontferming.
l. Wij grenzen onze gemeenschap af,
bepalen duidelijk wie binnen mag, wie niet
en onze grens ligt dichtbij:
vele medemensen, veraf en in onze buurt, groep of familie,
vallen buiten de ruimte van onze genegenheid.
Daarom bidden wij om ontferming.
l. Wij laten ons in onze gemeenschap nog te weinig leiden
door de geest en de stijl van Don Bosco.
Wij zijn zo moeilijk betrokken
bij hetgeen de mens naast ons echt bezighoudt,
wij zijn zo moeilijk betrokken bij het gelovige welzijn
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van onze gemeenschap.
Daarom bidden wij om ontferming.
p. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons opnemen in zijn gemeenschap van eeuwige liefde
en ons één van hart deze viering laten beleven. Amen.

OPENINGSGEBED
p. God, Gij vertrouwt uw rijk van liefde toe
aan onze handen en harten,
Gij neemt ons op in de gemeenschap van gelovige mensen,
Gij hebt ons samengebracht rond de figuur van Don Bosco.
Wij bidden u:
a. Laat ons in het woord van deze viering uw boodschap horen:
in Don Bosco's geest en volgens zijn stijl mee te werken
aan uw Rijk van liefde en goedheid
naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

EERSTE LEZING: Ef. 4,1-6

EVANGELIE: Mc 10,13-16

VOORBEDEN
p. Als deze viering ons samenbrengt en één van hart maakt,
dan mogen en kunnen wij bidden om wat ons ter harte gaat.
l. Voor alle mensen die zich zorgen maken
over de wijze waarop ze met elkaar gemeenschap vormen,
die zich storen aan ongeduld en gebukt gaan onder onmacht
dat zij zich gedragen voelen door Gods liefde
en zo ook met hun medemensen
één van hart en geest kunnen worden.
Laten wij bidden.
l. Laten wij bidden
dat ook in deze tijd mensen zullen opstaan,
priesters, zusters en leken,
die Don Bosco's ideaal, zijn geest en zijn stijl
verder dragen in het leven van de Kerk.
Laten wij bidden.
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l. Laten wij bidden
dat wij niet even proeven van Don Bosco's stijl
maar dat wij een engagement durven aangaan
om blijvend en uitgesproken
te leven en te werken en gemeenschap te vormen
vanuit zijn dromen en idealen
Laten wij bidden.
l. Laten wij bidden
om wat ons het meest ter harte gaat,
onze onuitgesproken verlangens,
ons stil en diep verborgen verdriet.
Laten wij bidden voor allen
die langs Don Bosco om hulp en steun verwachten
voor hun noden naar geest en lichaam.
Laten wij bidden.
p. God,
Gij hebt steeds een verbond gesloten met uw mensen
opdat ze zich in U geborgen wisten.
Luister ook naar onze noden
en laat ons uw nabijheid voelen vandaag en altijd. Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
p. Heer God,
mensen zijn gemaakt om gemeenschap te vormen.
Zo willen wij ons samen-horen rond Don Bosco
tot uitdrukking brengen bij deze gaven van brood en wijn.
Wil ze aanvaarden en heiligen tot lichaam en bloed van uw Zoon,
Jezus Christus, en tot verbondenheid met elkaar,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Goede God,
wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze vader.
a. Vooral vandaag danken wij U,
nu wij eucharistie mogen vieren
omwille van Don Bosco.
p. In zijn zorg voor de jeugd,
in zijn bekommernis voor de armen,
in zijn inzet voor uw naam,
heeft hij uw goedheid en liefde
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voor ons zichtbaar gemaakt.
Een lichtend voorbeeld
van geloof en vertrouwen heeft hij ons gegeven.
a. In zijn leven herkennen wij
van uw mildheid en uw trouw.
Door zijn gebed gedragen en gesteund,
nodigt Gij ons uit diezelfde weg te gaan met Jezus, uw Zoon,
en diezelfde diepe verbondenheid te beleven
in de sacramenten die we samen vieren.
p. Om heel die blijde boodschap
welt vreugde op in ons hart,
en willen wij samen met allen
die Hem willen navolgen,
en met allen die ons hierin zijn voorgegaan,
U loven met deze woorden:
a. Heilig, heilig, heilig
P. Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen,
Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal,
Gij die onuitsprekelijk en machtig met de mensen wilt zijn.
Gij hebt in ons het leven uitgezaaid,
ons gevormd naar uw beeld.
Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,
opdat wij uw mensen zouden zijn, en Gij onze God.
a. Wij danken u, God,
voor alles wat Gij hebt gedaan aan uw volk,
aan wie Gij uw naam hebt gegeven,
uw verbond, waarachtig en trouw.
Telkens opnieuw hebt Gij geroepen
uit duisternis en slavernij.
De zondige mens hebt Gij niet vergeten
of verlaten, genadige God.
p. Geprezen zij uw Naam
die Gij geopenbaard hebt in Jezus uw Zoon,
God met ons, teken van uw liefde.
Omwille van uw gerechtigheid
is Hij de weg gegaan van iedere mens
opdat wij zouden delen in zijn vreugde
heeft Hij het lot gedeeld met de armen,
werd Hij brood, voor ons gebroken,
een beker die overvloeit.
c. Die op de avond voor zijn lijden en dood
brood in zijn handen heeft genomen,
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die zijn ogen heeft opgeslagen
naar U, God, zijn almachtige Vader,
en U gezegend heeft,
die toen het brood gebroken heeft met de woorden:
Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij deze beker drinkt
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.
p. Daarom, Heer God,
verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt,
daarom bezingen wij zijn verrijzenis
en wij noemen Hem hoog boven alle namen
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
a. En wij belijden, Heer God,
dat wij telkens opnieuw
in Zijn naam bijeen gebracht worden
opdat wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
p. En wij bidden U:
zend uw heilige Geest,
roep ons tot leven en maak ons vrij.
a. Laat die gezindheid in ons heersen
die was in Hem, Jezus uw Zoon
opdat wij op Hem mogen gelijken
in leven en in sterven.
Dit vragen wij U door Hem en met Hem en in Hem
die ons naar U is voorgegaan
en die met U leeft in de eenheid van de Geest,
nu en altijd. Amen.

ONZE VADER
p. Laten we nu samen het gebed zingen,
dat Jezus zelf ons leerde, toen zijn leerlingen Hem vroegen
hoe ze moesten bidden
a. Onze Vader
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VREDEWENS
p. Een wonder man is Hij, die nu tussen ons is,
brood en wijn en veel méér dan dat:
kracht, geest en liefde,
zijn kracht in ons, zijn liefde in ons.
Zo is Hij voor ons wanneer wij gemeenschap vormen
en vrede brengen aan elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En ook met u.

COMMUNIE
p. Zie dan Jezus Christus,
band en eenheid in onze gemeenschap.
a. Heer, ik ben niet waardig

NOVEENGEBED
p. Overal zijn er mensen
die zich inzetten voor anderen.
Don Bosco verzamelde rondom zich helpers
die bereid waren met hem mee te werken,
zich totaal te geven aan zijn gemeenschap.
Hij stichtte daartoe congregaties van religieuzen
en riep leken op tot een blijvend engagement.
Vandaag spreekt hij ook ons aan
om toe te treden tot deze gemeenschap.
Daarom bidden wij:
a. Geef inzicht en toewijding, Heer God,
aan allen die zich inzetten in het spoor van Don Bosco
zijn salesianen, zijn zusters, zijn medewerkers overal,
leerkrachten, leerlingen en vrienden, ouders en kinderen.
Laat hen allen bezield blijven
door Don Bosco's droom.
En nodig ook vandaag nog jonge mensen uit
deze bezieling en roeping op te nemen.

SLOTGEBED
p. Wij voelen ons verbonden met alle mensen die in U geloven, God,
zeker met allen die aan deze wereld werken
naar het hart en de geest van Don Bosco.
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a. Laat hij ons blijvend inspireren
tot grotere verbondenheid met U en met elkaar,
tot trouwere toewijding aan het werk dat hij begonnen is
in Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ZEGEN EN ZENDING
Don Boco Zwijnaarde
Piet Stienaers
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DON BOSCO JUBELVIERING

VERWELKOMING EN THEMADUIDING
Het was 31 januari 1888, even voor vijven in de vroege morgen.
Don Rua, Don Bosco's rechterhand,
begroet de biddende of wakende jongens op de speelplaats voor het sterfhuis.
"Don Bosco is naar het licht gegaan. We hebben nu een voorspreker in de hemel."
Er valt een diepe stilte. Verslagenheid, machteloze rouw.
Vandaag, meer dan honderd jaar later, zijn we diepgelukkig en enthousiast,
want het leven van Giovanni Bosco groeide uit
tot een machtige boom met brede kruin.
Een struise boom met takken, breedopen,
die alsmaar hoger groeien naar het licht.
Met wortels, geborgen in de aarde,
die alsmaar dieper zoeken naar de bodem van het leven.
Een fiere boom van honderd jaar,
die nestwarmte schenkt aan vele vogels,
kreupelhout voor het haardvuur in de winter,
schaduw voor spelende kinderen in de zomer,
richting voor jongeren op trektocht
en in zijn stam staat een hart van liefde gekerfd.
Een rijpe boom van honderd jaar,
zaad- en vruchtdragend of in volle bloei,
een weldaad voor oog en hart.
Kijkend naar zo'n boom, hoor ik Jezus zeggen:
"Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
want aan de vrucht herken je de boom".
Don Bosco groeide ten volle op die plaats,
waar het leven hem had geplant
en waar Jezus hem vroeg: "Bouw je mee aan die lieve wereld van mij?"
Wij willen zijn gegeven ja-woord op Jezus' vraag
en ons geloof en vertrouwen in God gestalte geven in deze viering,
dankbaar om deze man Don Bosco.

BEDE OM VERGEVING
p. Als mensen Don Bosco de concrete vraag stelden:
"Hoe kunnen we dagdagelijks Jezus' liefde realiseren?"
dan citeerde hij vaak Paulus' loflied op de liefde.
Zelf legde Don Bosco daarbij drie accenten:
hartelijkheid, redelijkheid en geloofszin.
l. Voor die keren dat onze hartelijkheid omsloeg in hatelijkheid,
dat we mensen te weinig begrip of geen bevestiging gunden,
of meer zelfs: dat we hen boosaardig natrapten.
Heer, ontferm u over ons.
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l. Voor die keren dat onze redelijkheid verminkt werd
tot een harteloos eisen,
dat we het spontane en het natuurlijke in de mensen verdrongen
en hierdoor hun persoonlijkheid kwetsten.
l. Voor die keren dat onze geloofszin moest buigen voor te trotse ik-zucht
dat we onze verwezenlijkingen niet meer gedragen wisten
door de diepere dimensie van Gods wezenlijke liefde voor de mens.
p. God, genadevolle Vader,
uw wonderlijk vertrouwen in de mens
en uw vergevende barmhartigheid
geeft ons altijd weer de kans mee te werken aan uw schepping
en aan de opbouw van uw rijk.
Om dit vertrouwen zij U, God, onze Vader, alle glorie,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

OPENINGSGEBED
Heer God,
vandaag willen wij U danken en loven, voor Don Bosco in ons midden.
In de geest van Jezus heeft hij, bewust en gelovig, "ja" gezegd
op de uitdaging van het evangelie zoals Maria dat ook had gedaan.
Geef ons een grenzeloos vertrouwen op uw en haar nabijheid.
Dat wij zijn liefde voor de mens, zijn liefde voor de wereld voelbaar maken.
Dat wij de ziel van jonge mensen raken
en hen meetrekken in zijn spoor op weg naar een lievere, bewustere toekomst.
Zo blijft hij vandaag nog steeds als een teken aan de horizon
een opvallende boom in bloei,
een wegwijzer, een richtbaken naar uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

EERSTE LEZING: naar Filippenzen 4, 4 - 9

EVANGELIE: Hij plaatste een kind in hun midden

VOORBEDEN
p. Terwijl wij de gaven naar het altaar brengen,
willen wij bidden voor alles wat ons vandaag bezighoudt:
l. Als ik aan Don Bosco denk, dan zie ik het gebouw van vroeger weer,
beschut door de lange laan populieren.
Een huis dat opvangt en verkilling weert.
Vandaag wil ik daarom bidden:
Heer, hou uw beschermende hand boven die jongeren,
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die de veilige zekerheid en de geborgenheid van een dak moeten missen.
Laten wij bidden.
l. Als ik aan Don Bosco denk, dan weet ik mij thuis in mijn parochie.
Een gemeenschap die het ware woord verkondigt en verwerkelijkt.
Vandaag wil ik daarom bidden:
Heer, hou uw wenkende hand boven die jongeren,
die met hun geloof, ook de richting in hun leven hebben verloren.
Laten wij bidden.
l. Als ik aan Don Bosco denk, dan zie ik mezelf in klas zitten,
waar elke leerkracht - meester op zijn plaats - bezield zijn lessen geeft.
Voorbereiding op het leven van buiten school.
Vandaag wil ik daarom bidden:
Heer, hou uw begeleidende hand boven die jongeren,
die de kansen op vorming bewust of onbewust opzij schuiven.
Laten wij bidden.
l. Als ik aan Don Bosco denk, dan voel ik weer die gezellige drukte
op de speelplaats of het speelplein.
Mensen die bruisen van levenslust. Plaats van ontmoeting.
Vandaag wil ik daarom bidden:
Heer, hou uw opbeurende hand boven die jongeren,
die vereenzaamd toegeven aan het pessimisme van deze tijd.
Laten wij bidden.
l. Als ik aan Don Bosco denk, dan besef ik ten volle de draagkracht
en de verdienste van zijn werk,
de belangeloze, soms anonieme inzet van vele duizenden:
Salesianen en Zusters van Don Bosco, medewerkers, vrijwilligers en oud-leerlingen.
Vandaag wil ik daarom bidden:
Heer, hou uw zegenende hand boven allen,
die het werk en de idealen van Don Bosco ter harte nemen.
Laten wij bidden.

GEBED OVER DE GAVEN
Brood is het verhaal van ons werken:
het ploegen en zaaien, het oogsten, het malen en bakken.
Maar ook: waar mensen delen in het werk, worden ze zelf voedsel voor elkaar,
worden ze als vriend en mede-mens brood-nodig.
Wijn is het verhaal van ons feesten:
druiven plukken en persen, het sap laten gisten en rijpen
in houten vaten tot het smaakvol en helder wordt.
Maar ook: waar mensen elkaar zuiver en helder bijstaan,
wordt het leven van elke dag één groot feest.
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Aanvaard met deze symbolische gaven, Heer God,
ook deze goede bedoelingen om liever en bewuster te leven
naar het voorbeeld van Jezus, de Nazarener,
uw Zoon, en onze Heer. Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Laten wij op deze feestdag de hemelse Vader danken voor Don Bosco,
vriend van en voor jonge mensen,
spoortrekker in Jezus' naam,
op de weg naar een mens-waardiger dag van morgen.
Laten wij de hemelse Vader ook danken voor dit vriendenmaal,
waartoe Jezus ons, toen zijn weg teneinde liep, uitnodigde.
a. Wij danken u, Heer God, voor een man als Don Bosco.
Zijn liefde voor u bracht vele honderdduizenden mensen samen.
Opvoeders, die geloven in hun jonge mensen,
zoals hij geloofde in de straatjeugd van Turijn.
Leerkrachten, die borg staan voor de waarheid en wijsheid,
waarmee hij ook zijn jongens tegemoet kwam.
p. Wij danken u, Heer God, voor alle mensen
doorheen alle tijden die zichtbare tekenen werden van uw woord.
a. Wij danken u, Heer God, voor de taal der mensen;
lieve woorden en stille gebaren,
waarin een mens een mens kan ontmoeten en ontdekken,
waarin een mens uw spreken en Jezus' boodschap kan horen.
p. Omwille van die boodschap zingt de vreugde vandaag haar lied.
Omwille van Don Bosco viert de droom vandaag feest,
de droom van het goede, het ware en het schone voor eenieder.
Laten we de Heer, onze God in de hemel, eren
voor de stralende schoonheid van Zijn heil,
de weldadige kracht van Zijn licht en
de zalige heerlijkheid van Zijn naam.
a. Heilig, heilig, heilig
p. Vader, wij danken u om deze maaltijd van liefde,
die ons herinnert aan Jezus, uw zoon en onze broer.
Geboren en getogen uit mensen,
was Hij echt mens: ontroerd en bewogen.
Maar méér dan mens was Hij:
God-nabij werd Hij de nieuwe mens,
die ons leerde wat leven is en wat liefde doet.
a. Hij was de mens-voor-anderen.
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Antwoord op het mysterie van het leven.
Leidsman op de weg naar het goddelijk licht
van de nieuwe morgen.
p. Zo werd Hij vriend en meester onderweg.
Zo leefde Jezus Zijn leven, in alle liefde de mens nabij,
als evenbeeld van U, Zijn en onze Vader.

a. Mocht Jezus' licht alle verdwaalde zielen richting geven,
opdat zij uw waarheid en wijsheid zouden vinden,
een onvermoede wereld zouden ontdekken vol frisse mensenliefde,
ongedwongen aandacht en onberekende inzet voor alles en iedereen.
p. Eens zullen ook zij aanzitten aan de feesttafel en maaltijd houden,
zoals Jezus ons op de laatste avond van Zijn leven voordeed.
c. Hij heeft brood in Zijn handen genomen,
Zijn ogen opgeslagen naar U God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neem en eet hiervan, gij allen
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden de beker in Zijn handen
Hij sprak de zegen en het dankgebed
reikte hem over aan Zijn leerlingen en zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond
dit is Mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.
p. Zo doende worden wij deelgenoot van uw liefde God,
met allen, die nu reeds in vreugde bij U leven.
Zo doende bouwen wij mee aan uw koninkrijk van vrede,
tot ook onze verwachting tot rust komt in het licht van uw aanschijn.
a. Zend uw Geest, Heer God, over deze gaven van brood en wijn,
en laat ons allen één worden in geloof, hoop en liefde,
verbonden met paus en bisschoppen.
p. Wij bidden U, Vader, om de Geest van Jezus:
dat in ons allen gebeuren mag, wat wij in hem bewonderen.
Dat wij de weg gaan van de uiterste consequentie,
dat wij Christus-mens worden in woord en daad,
in aandacht, liefde en vertrouwen.
Dan wordt Don Bosco weer levend door onze handen,
naar het grote voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
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a. Door Hem, met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER

VREDEWENS
COMMUNIE

LIED TOT DON BOSCO

SLOTGEBED, ZEGEN, ZENDING
p. Heer, onze God,
mocht deze viering, deze ontmoeting rond Don Bosco en de Heer
ons allen sterken in geloof, in de hoop en in de liefde.
Of zoals Don Bosco het ooit tegen zijn vrienden vertelde:
Luister, ik zeg jullie niets nieuws.
Ik tracht te doen wat Jezus deed,
Hij is mijn meester, mijn inspiratie.
Hij leerde mij vertrouwen te hebben
en dat vertrouwen in eenvoud en geloof is een wondere weg.
Het opent harten, het heelt gebreken en het vergeeft fouten.
Het jaagt kracht en vreugde in jullie handelen.
Het doet jullie werken, bidden en leven.
a. Beziel ons met Zijn Geest, Vader.
Maak ons deze heilige man waardig
opdat wij kunnen gaan waar hij ons uitnodigt.
Zo wordt ons leven zijn en uw werk,
dat vruchten zal dragen in overvloed.
Met de hulp van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
p. De barmhartige God schenke u voor deze taak
zijn vrede, zijn vreugde en zijn vertrouwen.
Hij zegene u allen
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Don Bosco Kortrijk
Cis Jonckheere
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SPEELVOGEL VAN DE HOOP

INLEIDING
Jan was een speelvogel van de hoop.
Een taaie werker en doorzetter.
Zijn grove handen konden veel verzetten, zijn hart zat vol vondsten,
zijn reistas - van Moeder meegekregen was hoop en vertrouwen in Maria en de Heer.
Don Bosco werd een man van "hoop", een frisse "vreugde-zaaier".
Eerlijk het hij zijn hart spreken, doorzettend voelde hij waar hij naartoe wilde.
Zijn goedheid en zijn inzet was geheel voor de jonge mens
en zijn droom werd werkelijkheid.
Voor buitenstaanders leek zijn hoop dwaasheid.
Mensen van toen glimlachten om hem,
zij haalden hun schouders op voor die dwaze idealist:
zij zouden die rare man wel aan banden leggen.
Maar hij deed verder en doet nog verder.
Want Christus was zijn meester, zijn inspiratie.
Jezus leerde hem hopen tegen alle hoop in.
Dat vertrouwen - in de Heer en in de mens die hoop, eenvoudig en biddend gelovig, was en is zijn wondere weg.
Anderen volgen in zijn spoor,
houden de hoop levendig, zoeken met hem die 'wondere weg".

BIDDEN OM VERGEVING
In het spoor van Jezus riep Don Bosco allen op
om, ieder met zijn mogelijkheden, in dat spoor te treden.
Omdat wij niet altijd samen deze weg gaan,
willen wij om vergeving vragen,
vergeten en vergeven wat verkeerd was
om dan samen verder te gaan.

OPENINGSGEBED
p. God, onze Vader
altijd weer zijn er mensen die uw liefde
en woorden op een herkenbare wijze
vertalen naar vandaag toe.
Zo was ook Don Bosco.
Hij bracht U ons nabij.
Wij geloven dat Gij ook vandaag niet ver wilt zijn.
Gij wilt gesproken worden in onze woorden.
Gij vertrouwt U toe aan onze handen.
Wij bidden U:
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a. Kom ons nabij in deze viering
in de boodschap die Gij tot ons spreekt,
Gij die onze God zijt, voor tijd en eeuwigheid.

DIAMONTAGE OVER HET LEVEN VAN DON BOSCO

DON BOSCOLIED

EVANGELIE

GEBED OVER DE GAVEN
p. Goede God,
hier zijn gaven op het altaar samengebracht,
wij willen ze U in samenhorigheid aanbieden:
het licht van de kaars als teken van onze gave aan elkaar,
het brood teken van leven en voedsel,
de wijn teken van leven en geven in vreugde.
a. Wij willen U vragen:
mogen deze gaven vanuit de kracht van uw Geest worden
tot lichaam en bloed van Jezus de Heer,
tot steun en kracht voor ons leven.

EUCHARISTISCH DANKGEBED
p. Heer onze God,
a. Wij danken U voor wat wij zijn en hebben.
Want van U hebben wij alles ontvangen
onze vreugden en onze zorgen,
onze talenten en onze studieopdracht,
de bekommernis voor allen die naast ons leven:
onze ouders, leraressen en leraars, vrienden,
het vreugdevol samenzijn op deze feestdag.
p. Heb dank, goede Vader,
a. dat Gij ons een hart gegeven hebt,
zo groot als het strand van de zee,
dat mee kan lijden in uren Van pijn en verdriet,
dat blij kan zijn,
wanneer het anderen blij kan maken.
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p. Op deze dag danken wij U vooral,
a. dat Gij Ons Don Bosco gegeven hebt,
die nooit opgehouden heeft jongeren tegemoet te gaan
met de liefde van Jezus Christus.
p. Wij trachten, Heer,
naar zijn voorbeeld meer mens te worden
en consequent te leven volgens zijn idealen.
Maar ons jong leven wordt bedreigd door laksheid en onverschilligheid.
a. Wij bidden, u,
dat onze schoolgemeenschap mag opgaan
naar een meer bewust en geëngageerd samenleven
waar iedereen aan zijn trekken komt,
want Gij wilt dat wij leven en gelukkig zijn.
p. Daartoe hebt Gij ons Jezus gezonden
die ons kwam leren dat alles ons gegeven is
om het met anderen te delen.
Hij heeft ons de weg gewezen naar het geluk.
c. En toen zijn weg ten einde liep,
dankte Hij U voor zijn leven in deze wereld.
In een teken maakte Hij duidelijk
dat wij als gebroken brood moeten leven, zoals Hij.
Hij nam immers het brood dat op tafel lag,
brak het en zei:
Neemt en eet allen hiervan,
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Ook de beker liet Hij rondgaan bij zijn vrienden
en Hij zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit.
Want het is de beker van het nieuwe altijddurend verbond,
Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot gedachtenis aan mij.
p. Goede Vader,
nu wij hier samen denken aan het leven van Jezus
vooral aan de laatste maaltijd
die Hij met zijn vrienden nam,
nu we tevens denken aan zijn dood
en aan zijn verheerlijking bij U,
vragen wij:
a. Geef ons zijn Geest,
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vol licht en vuur.
Bevrijd ons van onze onverschilligheid
en begeester ons om te leven in liefde en goedheid.
Laat ons het risico van het leven nemen
in de geest van Don Bosco,
die een tochtgenoot kan zijn
op onze weg naar volwassenheid.

ONZE VADER

VREDEWENS

COMMUNIE
p. Vrienden,
de Heer nodigt ons nu uit aan zijn vriendenmaal,
waarin Hij zichzelf als voedsel aanbiedt aan ieder van ons.
Niemand heeft groter liefde,
dan wie zichzelf volledig wegschenkt.
Beantwoorden wij deze liefde in geloof en eerbied,
en in oprechte genegenheid tegenover elkaar:
a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

SLOTGEBED
p. Heer, wij danken U voor dit samenzijn en vragen U:
a. Maak van ons overtuigde christenen, die mild zijn
zonder aarzeling of voorzichtigheid,
geduldig, wanneer wij onrecht ondervinden,
tot elk offer bereid, ook als het moeite kost.
Laat ons opnieuw leven als blije en dankbare mensen,
naar het voorbeeld van Don Bosco. Amen.
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IN HET SPOOR VAN DON BOSCO

LIED: Alles wat ik heb

Herman van Veen

THEMADUIDING
Wat is een school?
Een plaats waar je mag studeren,
waar leraren je thuis brengen in talen en wetenschap.
Maar een school is nog veel meer.
Het is de plaats waar je voor een stuk mag ontdekken wie en wat je zelf bent,
waar je leert rekening te houden met de anderen en met jezelf,
waar je je aanleg ontdekt en deze leert uitbouwen.
Het is ook de plaats waar je leert beseffen dat je zelf verantwoordelijk bent
voor jouw leven en dat van anderen,
dat werken en studeren, samenleven met anderen
en rekening houden met elkaar slechts langzaam groeien en bloeien.
Een school is ook een gemeenschap waar je recht hebt op waardering
ook al ben je niet de beste leerling van de klas,
waar je je, ondanks alles, waardevol mag voelen
want de school is er voor jou.
Een school is een vriendengroep
waar leraars, leraressen en leerlingen
door het wel en wee van een schooljaar heen samen op weg willen gaan
naar een goede toekomst.
Het is een milieu waar je je mag uitleven in sport en spel
en waar wellicht ook nog je gaven voor toneel en andere technieken aan bod mogen
komen,
waar je, hopelijk, een stukje goede herinnering aan mag bewaren, je leven lang.
Zo droomde Don Bosco zijn scholen
en daarom gaf hij jongeren verantwoordelijkheid,
daarom had hij graag dat de leraren en leraressen
dicht bij hun leerlingen leefden in begrip en samenwerking.
Hij bracht zijn jongeren het diepe geloof bij
dat zij ongelooflijk belangrijk waren in Gods ogen
en dat God hen daarom ook aan elkaar durfde toevertrouwen
om zonder verplichten, zo maar, elkaar vreugde en waardering te schenken,
telkens opnieuw, ook hier en nu, in deze school.

BIDDEN OM VERGEVING
p. Wij, leerlingen zowel als leraren en leraressen,
wij weten dat wij nogal eens mislukken in de uitbouw van onze school
tot de fijne gemeenschap met een goede samenwerking en eerlijk vertrouwen
waar Don Bosco van droomde.
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Wij begaan fouten, zoeken onszelf, kwetsen elkaar,
vrezen de inspanning of durven niet.
Daarom willen we God en elkaar om vergeving vragen.
l. Wanneer wij niet echt luisteren naar elkaar
en alleen maar eigen inzicht belangrijk vinden.
Wanneer wij geen begrip willen opbrengen voor anderen
en onredelijke eisen stellen tegenover alles
wat onze eigen plannen onverwacht doorkruist.
l. Wanner wij de sfeer voor ernstig werk onmogelijk maken
of bewust onze studie verwaarlozen
en geen inspanning doen om de leerstof te verwerken.
l. Als wij niet bereid zijn tot inzet
en bang zijn om tijd te maken voor dienstbaarheid.
Wanneer wij enkel willen profiteren
en elke vorm van verantwoordelijkheid op anderen afschuiven.
Wanneer anderen slachtoffer worden van ons humeur,
wanneer wij anderen geen kans gunnen en hen belachelijk maken
of door praatjes kleineren,
wanneer wij geduld missen en mekaar niet verdragen.

OPENINGSGEBED
Heer God,
altijd weer zijn er mensen die scherper zien waar het om gaat,
die minder voor zichzelf leven maar het welzijn van anderen verdedigen.
Zo was Don Bosco.
Hij bracht in het dagdaagse leven een licht van goedheid en liefde
als teken van Uw trouw aan de mensen
zoals die verschenen is in Jezus, uw Zoon.
Laat Don Bosco voor ons een oproep zijn
en een voorbeeld opdat wij de weg van Jezus gaan
zoals hij het deed,
want zo zal uw Rijk van gerechtigheid en liefde
steeds meer groeien in onze school.

EERSTE LEZING: Leerlingen en leerkrachten getuigen over hun dromen en verwachtingen
over de school zoals ze is en kan zijn.

EVANGELIE: de barmhartige Samaritaan
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TAFELGEBED
p. Brood is teken van leven.
Brood van ons werk in klas en thuis.
Brood van ons gesprek dat waardering schenkt
en dat eerlijk voedend werkt door inzet en verantwoordelijkheid.
Brood van onze genegenheid die we voor elkaar willen tastbaar maken.
Zo is Jezus voor elke mens,
bijzonder voor de zwakke en kleine mens, die wij allen wel eens zijn.
a. God, onze Vader,
laat dit brood voor ons worden Jezus in ons midden
opdat wij in kracht van zijn aanwezigheid
bouwen mogen aan een vriendelijke school.
p. Wijn is het symbool van vreugde,
van de blijheid om het leven dat open bloeit
in sport en spel, in werk en ontspanning,
in het geluk dat mensen elkaar gunnen
door een begrijpend woord en een helpende hand.
Zo is Jezus een zon voor elk leven.
Hij leert ons dat diepe, levensechte vreugde pas groeit door inzet en offer.
a. God , onze Vader, laat deze wijn voor ons worden
Jezus in ons midden, opdat wij,
in kracht van zijn aanwezigheid,
bouwen mogen aan een vriendelijke school.

GROOT DANKGEBED
p. De Heer zal onder ons leven.
a. Als wij aan liefde en begrip voorrang verlenen.
p. Laten we God loven en danken.
a. Want Hij roept ons op om te leven als broers en zusters van elkaar.
p. God, Vader van ons leven,
wij loven en danken U dat wij dromen mogen
van een school naar Jezus' Geest.
Dat wij rondom ons telkens opnieuw,
leerlingen en leerkrachten ontmoeten
die samen op tocht gaan en elkaar helpen
om uit te groeien tot durvende, vrije mensen,
die zich engageren voor een school
waar mensen elkaar bevestigen en dienen,
waar recht en liefde samen bouwen aan geluk.
a. Wij loven en danken U om Don Bosco
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die ons daarin is voorgegaan in Jezus' naam.
Vooral danken wij U om Jezus zelf,
Hij is uw Woord in ons midden,
een Woord dat ons samenbrengt,
dat ons oproept om over fouten heen
elkaar, ondanks alles, nieuwe kansen te geven
en te geloven in de macht van de belangeloze liefde.
p. Daarom willen wij U eren met deze woorden.
a. Heilig, heilig, heilig
a. God, Gij zijt de bron van ons geluk.
Al wat bestaat ligt in uw Vaderhand,
overal is uw grootheid voelbaar
en zijt Gij de toekomst van mens en wereld.
p. Wij danken U, God,
om het wonderlijke leven van Jezus.
Woorden sprak Hij die leven geven aan wanhopige mensen,
aan hen die geen toekomst meer zien,
aan hen die gebroken zijn
door tegenslag, ziekte en eenzaamheid.
a. Hij is mens geworden zoals wij.
Hij heeft ons leven gedeeld.
Hij kende onbegrip en tegenwerking
maar nooit werd hij verbitterd.
Hij kwam op voor recht en waarheid
en gaf zichzelf tot de dood toe
opdat wij de weg naar liefde zouden vinden.
p. Zo gaf Hij voor zijn dood, die laatste avond,
een teken dat gans zijn leven samenvatte.
Hij nam brood, dankte U, God,
brak het en gaf het zijn vrienden.
Neem en eet,
dit is mijn lichaam, gebroken en gegeven voor elke mens
om al wat kwaad en zonde is te doen verdwijnen.
Zo nam Hij ook de wijn, dankte U, God, opnieuw
en gaf hem door aan zijn vrienden.
Neem en drink, dit is mijn bloed,
teken van een nieuw verbond tussen God en mens,
waardoor al wat kwaad en zonde is verdwijnen zal.
a. Heer Jezus,
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wij denken dankbaar aan uw leven, lijden en dood
en wij geloven en verkondigen dat Gij verrezen zijt.
p. God, wij roepen in onze herinnering
dat unieke, onvergetelijke leven van Jezus.
Hij was waarlijk uw levende liefde midden onder ons.
Zijn woorden brachten genezing en hoop
voor elke mens die eerlijk zoekt en werkt
aan vrede en vriendschap, aan recht en liefde.
a. Wij bidden U, God,
zend over ons Jezus' Geest.
Dat Hij ons inzicht geve om onze school te zien
met de ogen en de aandacht van Jezus.
Dat Hij ons kracht geve om hier en nu
te willen en durven werken en uitkomen
voor Jezus' droom met deze wereld en met onze school:
de verwezenlijking van een samenleving van mensen
die vrede willen en geen ruzie of oorlog,
die uitzien naar waardering en geen onrecht dulden,
die geluk en voedsel willen voor allen
en geen armoede of krotwoningen,
die toekomst willen voor jongeren
met een degelijk werk voor iedereen
en geen werkeloosheid en uitzichtloze toekomst.
Als wij hier, onder ons reeds, op deze school,
daaraan meewerken,
dan zal er vrede en geluk zijn onder ons in Jezus' naam,
dan zal God geloofd en gedankt worden door Jezus,
met en in Hem zolang wij leven mogen.

ONZE VADER

VREDEWENS
p. God,
wij bidden om vergeving en vrede
want telkens wapenen wij ons weer in woord en daad
en verdedigen wij ons lieve kleine voordeel.
Geef ons toch aandacht voor uw Rijk
dat wij groeien mogen tot een school
waar wij steeds meer elkaar verdragen en bemoedigen,
waar inzet is en dienstbaarheid,
waar wij elkaar willen vergeven,
waar vrede heerst in Gods naam.
Moge deze vrede jullie steeds vergezellen.
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COMMUNIE

LIED: Al was het

Herman van Veen

SLOTGEBED
a. Heer God,
spreek tot ons en laat ons niet doof blijven voor de noden rondom ons,
op onze school of waar dan ook.
Leer ons meer en meer inzien dat geloven in een goede school
niet vrijblijvend is maar een concreet antwoord vraagt
Laat Don Bosco voor ons hierin een inspiratie zijn
zodat wij dag na dag meer gevoelig worden
voor de kleine zwakke mens in ons midden
en voor elke situatie waarin op ons een beroep wordt gedaan.

ZEGEN EN ZENDING
Heiligen zijn mensen,
die de deur van het Rijk Gods wijd open zetten
en laten zien wat liefde voor God en mens vermag.
Zo is Don Bosco Gods uitnodiging tot ons
in de gestalte van een man die eerlijk evangelisch leefde
en de noden van zijn tijd niet uit de weg ging.
Voor hem telden niet aanzien, rijkdom of een gemakkelijk leven,
maar hij liet zich beroeren door de oproep van elke nood.
Zo werkte en leefde hij in Gods naam
en wist velen warm te maken
voor de opbouw van een wereld waarin Gods liefde leeft.
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ELEMENTEN VOOR EUCHARISTIEVIERINGEN

BIDDEN OM VERGEVING 1
l. Worden als Don Bosco.
Met de 'D' van dienstbaar zijn.
Geef ons een hart, Heer,
dat openstaat voor onze klasgenoten.
Laat ons dienstbaar zijn: hulp bieden,
een bemoedigend woordje spreken tot kleine mensen rondom ons.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig dienstbaar waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'O' van openheid.
Leer ons openstaan, Heer,
voor wat rondom ons gebeurt:
in onze school, thuis en in de wereld.
Dat we niet teveel aan onszelf denken,
maar met een open geest en een open hart
naar anderen kunnen toe gaan.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig open waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'N' van nederig zijn.
Don Bosco was een nederig man,
hij voelde zich niet boven anderen verheven
maar had een speciale aandacht voor de verwaarloosde jeugd.
Leer ons, Heer, dat we hier op school en in onze klas
samen kunnen leven als gewone mensen,
dat we als leerkrachten en leerlingen in alle eenvoud
met elkaar kunnen omgaan.
Want nederigheid siert de mens.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig nederig waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'B' van bereidheid.
Geef ons Heer, een grote bereidheid tot inzet, tot verantwoordelijkheid,
en tot luisteren naar elkaar.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig bereid waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'O' van ontvankelijk zijn.
Ontvankelijkheid is een moeilijk woord,
het betekent geschikt zijn om te ontvangen,
vatbaar zijn voor indrukken:
de schoonheid van de natuur,
het verdriet van een medemens.
Heer, wij bidden hier samen
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opdat we zoals Don Bosco vatbaar mogen worden
voor alledaagse dingen waar vaak zoveel vreugde inzit.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig ontvankelijk waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'S' van sociaal zijn.
Don Bosco was een sociaal voelend mens.
Of zoals we het in deze tijd zouden noemen een sociale werker.
Hij deed heel wat voor jongeren die nergens thuis hoorden.
Hij droeg ze in zijn hart.
Geef ons Heer, diezelfde kijk als Don Bosco
op mensen die overal uit de boot vallen,
misschien zelfs in onze eigen klas.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig sociaal waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'C' van christelijk.
Don Bosco was een diep-christelijk mens.
Het geloof stond centraal in zijn leven.
Hij was vooral bekommerd om het godsdienstig leven van zijn jongeren.
Daarom ging hij vaak met hen bidden
en zorgde hij ervoor dat ze catechese kregen.
Heer, laten we dankbaar zijn voor de vele volgelingen van Don Bosco
die nu nog in zijn voetsporen treden.
Geef hen en ook aan ons de kracht en de overtuiging
dat ons geloof ons sterker en blijer maakt.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig christelijk waren.
l. Worden als Don Bosco met de 'O' van onberekende goedheid.
Geef ons Heer een stukje van die onberekende goedheid
voor de minsten, de zwaksten.
Leer ons geven zonder te vragen,
leer ons vergeven zonder wraak te koesteren.
Leer ons een beetje worden als Don Bosco.
a. Vergeef ons Heer, voor die keren dat we zo weinig onberekende goedheid toonden.

BIDDEN OM VERGEVING 2
p. Niet altijd is ons geloof in het leven
en de kracht om er aan te werken, voldoende groot.
Daarom willen we eerst God en elkaar om vergeving bidden.
l. Elkaar bemoedigen, ruimte geven in vrijheid,
sterk staan in vriendschap, medemens zijn in geloof,
dat is Gods droom over elke mens.
Soms laat het ons onverschillig,
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ons leven als gelovige vertoont een zekere moeheid.
Daarom bidden we om vergeving en sterkte.
l. We vinden dat de wereld zou moeten verbeteren,
maar we blijven zo gemakkelijk op ons eigen standpunt.
Don Bosco ging verder 'zoals God het hem ingaf',
maar wij zijn niet altijd bereid ons in te zetten.
We bidden om vergeving en sterkte.
l. "Laat voelen dat je van hen houdt", zei Don Bosco.
Hij geloofde in het goede van elke mens,
optimistisch en met een onverwoestbaar vertrouwen in jonge mensen.
Omdat wij niet altijd voldoende geloof en vertrouwen opbrengen
tegenover onze medemensen,
bidden we om vergeving en sterkte.

BIDDEN OM VERGEVING 3
p. Vandaag klinkt onze vraag
om Gods aanwezigheid
in de gestalte en de geest van Don Bosco
helder en eerlijk.
Niet altijd was en is het zo.
Bidden wij daarom vertrouwvol om vergeving.
l. Onze aandacht voor de zending van Don Bosco
en voor de trouw aan onze roeping
is ooit slordig en verveeld
en weinig intens.
Daarom vragen wij om vergeving.
l. Onze aandacht bij de levensstijl van Don Bosco,
bij zijn bewogenheid en inzichten
loopt ooit verloren
in de drukte van ons werk
en de onachtzaamheid van ons hart.
Daarom vragen wij om vergeving.
l. Onze aandacht voor God,
voor zijn woord en zijn oproep
is soms beperkt en uitgeblust.
Daarom vragen wij om vergeving.
p. Als wij elkaar vergeving schenken,
zal de Heer ons van harte vergeven.
Moge de God van liefde zich in zijn goedheid over ons ontfermen,
onze kleinheid indachtig zijn
en ons vergiffenis schenken,
vandaag en alle dagen opnieuw.
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BIDDEN OM VERGEVING 4
p. Niet altijd is ons geloof in het leven
en de kracht om eraan te werken voldoende groot.
Daarom willen we eerst God en elkaar
om vergeving bidden.
l. Don Bosco hield van mensen die zich inzetten.
Als aan ons gevraagd wordt ons in te zetten
zij wij niet altijd even enthousiast.
We laten het liever aan anderen over
en doen enkel het allernoodzakelijkste.
Nochtans weten we dat Don Bosco rekent
op het enthousiasme en de inzet van de jeugd.
Omdat we zo soms kansen laten liggen
om te werken aan een betere wereld voor iedereen
vragen we: Heer, ontferm U over ons.
l. Don Bosco hield van mensen die geloven.
Omdat wij soms zo weinig geloven in U, God,
en de levensstijl van Christus zo weinig beleven,
willen wij bidden om uw hulp.
Wij vergeten te vaak dat wij verantwoordelijk zijn
voor een menswaardige toekomst
voor onszelf en voor onze medemensen.
Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons.
l. Don Bosco hield van eerlijke mensen.
Hij stelde veel vertrouwen in de jongeren
en rekende erop dat ze dit niet zouden misbruiken.
In ons eigen leven lukt het niet altijd zo goed.
Omdat dit de goede sfeer belemmert,
vragen wij: Heer, ontferm U over ons.
p. Heer, neem onze goede wil aan
en help ons om steeds opnieuw te durven geloven
in de nieuwe kansen die u ons geeft
en in het vertrouwen dat anderen ons schenken.
Laat ons zo een bron van hoop worden in deze wereld
naar het voorbeeld van Christus, onze Heer.
BIDDEN OM VERGEVING 5
p. Een man met open handen,
een man met een groot hart
voor gerechtigheid en vrede.
Tot zo'n mensen worden wij geroepen,
mensen bereid om Gods liefde
gul en hartelijk door te geven.
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l. Wij doen het goede, maar niet ten einde toe.
We zeggen ja, maar ons ja is ook vaak neen.
Onze liefde is kort van duur, traag van begrip
of soms zo berekend en afgemeten.
Heer, ontferm U over ons.
l. Een ander mens doe ik pijn
of gun ik zo moeilijk iets goeds.
Mensen ben ik zo weinig nabij
omdat ik teveel met mezelf bezig ben.
Christus, ontferm U over ons.
l. Voor U, God, bron en diepte van mijn leven,
neem ik te weinig tijd
en de vraag van Jezus om te doen zoals Hij
vind ik vaak te lastig.
Heer, ontferm U over ons.
p. Mag God die onze zwakheid kent
zich genadig tonen
en zijn goedheid over ons spreiden,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

BIDDEN OM VERGEVING 6
p. Heer onze God,
we moeten geen eindafrekening maken bij onszelf
om de maat van ons vertrouwen te kennen.
We vragen vergeving om onze al te kleine maat.
l. Vergeef ons, Heer, als wij bang zijn
om dienend en edelmoedig te leven.
Doe ons meer liefhebben en minder halsstarrig blijven.
Heer, ontferm U over ons.
l. De levensstijl van Don Bosco getuigt
een en al van goedheid, liefde en gebed.
Aarzelend en met veel moeite komen wij ertoe
om te bidden en God aan te spreken.
Christus, ontferm U over ons.
l. Don Bosco bleef hopen tegen alle hopeloosheid in.
Zo menig keer verliezen wij de moed
bij tegenslagen en ontgoochelingen
en vergeten wij dat Gij, God,
de God van liefde zijt
die alles ten goede leidt voor wie U bemint.
Heer, ontferm U over ons.
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BIDDEN OM VERGEVING 7
p. Als we kijken naar een man als Jan Bosco,
en oog hebben voor datgene waar het voor hem op aan kwam,
dan krijgen we een beeld aangeboden
van wat ook voor ons een kern van ons leven mag zijn.
Alleen, we merken dat we er niet zijn
en dat Gods genade aan ons nog werk heeft.
l. 'Mensen kom je met goedheid nabij'.
Ik hoor het, ik zie het bij Don Bosco. En hoe handel ik?
l. 'God is met ons, mensen, begaan'.
Ik geloof het, ik ondervind het. En leef ik ernaar?
l. 'In mijn inzet kan ik teken zijn van Gods goedheid'.
Ik kan het, ik weet het. En beleef ik het zo?
p. Toon ons uw erbarmen, God
en genees in ons wat klein is en gekwetst,
zodat wij leven mogen naar uw volheid
door Christus onze Heer. Amen.

GEBED 1
p. Heer God,
in ons feestelijk samenzijn van vandaag
willen wij U loven en danken.
Want Gij zijt het die ons de vreugde gunt
mensen als Don Bosco te ontmoeten.
a. Wij bidden U:
laat zijn voorbeeld van grenzeloze liefde
en van onaantastbaar geloof voor ons een aansporing zijn
om in zijn geest te werken en te leven.
Zo kunnen mensen rondom ons tekenen ontdekken
van uw liefdevolle zorg voor mensen,
door Christus, onze Heer. Amen.

GEBED 2
p. Heilige Don Bosco,
vader en gids van de jeugd,
trouw aan Gods oproep hebt gij uw voorliefde
voor kleinen en armen
aan ons allen doorgegeven als een uitnodiging
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voor ons eigen leven.
a. Leer ons dag aan dag, in uw voetsporen,
'teken en drager van Gods liefde' te zijn,
door ons dezelfde gezindheid eigen te maken
die ook Jezus, de 'goede Herder', bezielde.
p. Bekom voor heel de wereldwijde salesiaanse familie
een goed en edel hart, weerbaar in de arbeid,
wijs in het onderscheiden waar het op aankomt,
moedig om voor het geloof te getuigen.
a. Help ons, Don Bosco,
trouw te blijven aan de band van liefde
die God met ons is aangegaan,
en maak dat wij, onder de bescherming van Maria,
vol vreugde de weg gaan
die naar Gods liefde leidt. Amen.

GEBED 3
Toon ons de weg, Heer,
want zo vaak kunnen wij hem niet vinden
en ontbreekt ons ook de moed.
Stuur ons een goede gids mee: Don Bosco,
die heel veel van ons houdt en onze tochtgenoot wil zijn.
Naar hem mogen wij opkijken,
naar hem mogen wij toegaan
met heel onze kleinheid en met de dwaasheid van ons jong hart.
Aan hem mogen wij ons toevertrouwen
met het diepe verlangen in ons naar een betere wereld,
met de hunker naar een beetje echter leven.
Zo mogen wij zijn feest vieren
en dank zij zijn liefde voor ons
het leven hoopvol tegemoet zien. Amen.

GEBED 4
Heilige Jan Bosco,
wij bidden om uw voorspraak.
Wil onze zorgen en angsten
en alles wat onuitgesproken ons hart beroert,
bij Jezus en Maria brengen.
Bid voor ons
dat wij mogen leven naar de waarden
waartoe het evangelie ons oproept
aandacht voor kleinen,
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vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en liefde die geen grenzen kent.
Bekom voor ons de diepe overtuiging
dat wij leven in gods liefdevolle handen
en dat hij ons nabij blijft
in vreugde en in pijn. Amen.

GEBED 5
Don Bosco,
voor de jeugd
en de gewone volksmens
heeft Gods Geest
je hart gevormd
en je pastorale liefde
ruim en vindingrijk gemaakt.
En Maria heeft je geleid.
Zij was jouw hulp
op die moeilijke levensweg
de volledige prijsgave van jezelf
- "tot je laatste ademtocht" voor het heil van de zielen.
Geef ons
jouw inzet,
jouw geest,
jouw manier van doen,
jouw hart.
Dan mag het waar zijn
dat ook wij vandaag
voor onze jongeren en mensen,
in Jezus' spoor,
Goede Herder worden,
"teken en drager van Gods liefde voor hen"
in het bijzonder voor de kleinsten
en de armsten. Amen.

Adriaan De Cooman

GEBED 6
Dit is het jaar
dat de Heer heeft gemaakt
en gegeven
om - nog meer dan anders Don Bosco lief te hebben
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als onze Vader en Stichter,
om ons
- nog dieper dan voorheen bewust te worden
van de grote roeping en zending
die hij ons
in handen heeft gelegd.
Moge Gods Geest
ons doen inzien
waarop het aankomt;
moge Hij ons
moed en kracht geven
om dan trouw te zijn
aan Don Bosco's charisma,
dat diezelfde Geest heeft verwekt
tot heil en zegen
voor Kerk en wereld
van iedere tijd. Amen

Adriaan De Cooman

GEBED 7
Heer onze God,
Gij hebt ons Don Bosco gegeven
als een doorleefd model van goedheid.
Laat ook in ons de overtuiging groeien
dat zijn weg een grote schat inhoudt voor ons.
En laat ons dan ook op stap gaan
om mensen op een hartelijke wijze te benaderen
door oog te hebben voor hun schoonheid
en mildheid op te brengen voor hun onmacht.
Laat ons woord en leven getuigen
van een hartelijke en lieve betrokkenheid op mensen.
En geef ons ook een portie redelijkheid in ons handelen:
dat wij geen te grote eisen stellen aan onszelf en anderen;
dat wij durven kiezen voor een weg van dialoog en openheid
en ons niet wegsteken achter macht en gezag;
dat wij het geduld mogen hebben
om ons doen en laten steeds te verklaren en toe te lichten.
En ontsteek in ons de genade van het geloof:
dat we niet doen alsof alles van ons afhangt
maar dat wij medewerkers zijn van U:
mensen die samen met U liefde mogen uitdelen.
Vul onze onmacht aan als wij het niet kunnen
en wees aanwezig in onze dankbaarheid
als we tevreden terugblikken op goede dingen.
Laat ons naar Don Bosco's voorbeeld medewerkers worden
die getuigen van hartelijkheid, redelijkheid en geloof.
127

GEBED 8
Dank, God,
om Don Bosco,
die als jonge snaak
grappig danste op de koord,
en met goocheltruukjes
zijn vrienden wist te boeien,
hen ook de vreugde van het leven leerde;
die van zijn droom ging leven,
waarin hij leerde:
"Niet met vuisten,
maar met liefde en zachtmoedigheid
zul je je vrienden winnen";
die in die liefde
de straatjongens van Turijn
geborgenheid en warmte bood
en op de puinhoop van de stad
scholen bouwde en een kerk,
die U een plaats wist te geven
in het leven van deze jonge mensen;
die in zijn hart zoveel liefde droeg
en altijd weer de glimlach
op de lippen bewaarde.
Dank, God,
om Don Bosco
die ook vandaag
in mensen van nu
door de donkere straten loopt
en mensen een woord spreekt
waardoor de zon opgaat
en bloemen bloeien.
Dank, God,
om Don Bosco.

Daniel Malfait

VOORBEDEN 1
Don Bosco, Vader van zovele jonge mensen,
wees ook voor ons, uw leerlingen,
bron van leven.
Laat Gods naam leven in ons oog en ons hart.
Sterk ons oprecht handelen
opdat Gods wil moge gebeuren
in ons jonge leven
om liefde te delen aan de anderen,
om vergeving te schenken
en om vreugde te brengen om ons heen.
Laten we bidden.
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Don Bosco,
geef ook aan uw leerkrachten
de kracht van uw boeiende persoonlijkheid.
Doe ons ijveren voor de eerbied van Gods Naam.
Laat uw onverwoestbare inzet
voor ons een stimulans zijn
om aandacht en genegenheid te schenken
aan iedereen die erom vraagt.
Help ons door alle kleinheid en onmacht heen
en vul ons hart
met mildheid en vergevingsgezindheid.
Leer ons openstaan voor de noden van onze tijd
en woorden van bevrijding spreken.
Laten we bidden.
Don Bosco,
vandaag de dag hebben vele mensen het moeilijk:
eenzamen, armen, sukkelaars en verwaarloosden.
Ook zij verwachten
heil en geluk van God en de mensen.
Laat hen mensen ontmoeten
die in hen geloven,
die met overtuiging voor hen bidden
en hen met liefde tegemoet treden
bij elke toevallige ontmoeting.
Laten we bidden.

VOORBEDEN 2
p. Verenigd rond de persoon van Don Bosco,
vervuld van vreugde
en vertrouwend op God,
bidden wij tot hem.
l. Wij vieren feest.
Dat wij elkaar vinden in een gezellig samen-zijn,
in samen-werken en in samen-spelen.
Dat wij ons vandaag echt verbonden voelen
met deze plaats, deze school
en met alle aanwezigen.
Laten wij bidden.
l. Wij vieren feest.
Dat wij, leerkrachten en priesters,
het voorbeeld van Don Bosco
dagelijks betrachten in ons leven en
werken bij onze leerlingen,
en in ons samen-zijn bij hen.
Laten wij bidden.
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l. Wij vieren feest.
Dat het onze school goed mag gaan,
dat wij niet achteloos voorbijgaan aan
hetgeen Don Bosco beoogde,
dat wij mensen naar zijn hart worden en
groeien in diepere vriendschap en echter geloof.
Laten wij bidden.
l. Wij vieren feest.
Dat God erbij mag zijn:
een feest van vreugdevolle mensen,
die samen willen groeien in het spoor van Don Bosco,
in een geest van hartelijkheid en broederlijkheid.
Laten wij bidden.
p. Wij voelen ons verbonden met alle mensen
die in U geloven, God,
zeker met allen die aan uw wereld werken
naar het hart en de geest van Don Bosco.
Laat hij ons blijvend inspireren
tot grotere verbondenheid
in Jezus Christus die met U leeft,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VOORBEDEN 3
Danken
om het leven van Don Bosco:
zijn trouw aan zijn dromen en idealen,
zijn innerlijke bewogenheid,
zijn liefde voor jonge mensen,
zijn hartstocht voor het Rijk Gods.
Danken
om de mensen
die ons Don Bosco leerden kennen,
die zijn gelaat tonen aan ons,
en ons de kans bieden van zijn geest
te leven en te genieten.
Danken
om de kans
dat we hem leren kennen,
dat mogen proeven van zijn levensstijl,
een spoor ontdekken
dat ook voor ons de moeite waard is.
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Danken
om wat ons tot danken aanzet.

VOORBEDEN 4
p. Met vertrouwen mogen wij onze dromen en zorgen
in Gods milde hand leggen.
Daarom durven wij bidden.
l. Voor allen die angstigen argwanend
in het leven staan.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen laten ervaren
dat vertrouwen leidt tot vreugde.
Laten wij bidden.
l. Voor alle jonge mensen:
dat ze fris en geestdriftig durven blijven,
niet bezwaard door de moeheid van onze tijd.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hun vreugde en moed laten beleven.
Laten wij bidden.
l. Voor alle leerkrachten, opvoeders en leerlingen
van onze school:
dat ze groeien naar diepere vriendschap en hechter geloof.
Dat ons opzet om er een 'hartelijke school'
van te maken, bewaarheid moge worden.
Laten wij bidden.
p. Met deze woorden willen wij tot U bidden
omdat wij, zoals Don Bosco,
bekommerd zijn om zovele mensen en zovele dingen.
Blijf ons nabij, nu en alle dagen van ons leven.
Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED 1
p. Heer God,
Gij die genoemd wordt
met namen van ontzag en nabijheid,
in een ver verleden
en in de troost van het heden;
Gij die genoemd wordt
liefde en gerechtigheid,
schild en vertrouwen,
U God, danken wij.
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a. Niets is ons vreemd,
wanneer wij staan voor U
de angst niet dat Gij een rechter zijt,
de vreugde niet als wij U nabij ontwaren;
wij fluisteren met vertrouwen uw Naam,
en kijken verwonderd en dankbaar
maar wat uw handen tot stand brengen.
Wij zijn gelukkig om mensen
die U ter sprake brengen,
die U laten zien en voelen
in hun daden van goedheid.
p. Maar het meest zijt Gij gezien
in Jezus, uw Zoon,
want niemand heeft betere woorden
en doet heilzamere dingen dan hij.
Om de goedheid die in hem verschenen is,
danken wij U
met woorden van ontzag en nabijheid:
a. Heilig, heilig, heilig
p. Waar hij verscheen, Jezus uw Zoon,
groeide er meer vertrouwen,
werd de toekomst veiliger,
vooral voor kleinen en geringen;
waar hij verscheen,
gingen bedrukten getroost naar huis,
vonden eenzamen levensvervulling,
werden ouders begrepen
en kinderen verwelkomd;
waar hij verscheen
vonden de lammen de weg naar elkaar,
leerden doven weer luisteren
en stommen weer spreken met elkaar;
waar hij verscheen
werd het brood voor elkaar gebroken
en de wijn met elkaar gedeeld.
c. Want hij heeft op de avond voor zijn lijden,
het brood genomen,
U gedankt en gezegend, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u:
Doe dit tot mijn gedachtenis.
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Hij heeft ook de beker genomen
U opnieuw gedankt en gezegend
en de beker aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
Neem en drink,
dit is de beker met mijn bloed.
Het wordt voor u en voor velen vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.
p. Nu Jezus hier bij ons verschenen is,
in het herdenken van zijn leven en dood,
van zijn liefde en toewijding,
bidden wij om zijn Geest
dat hij mag komen over deze gaven
van brood en wijn
en ook over ons die in zijn naam samenzijn.
a. Dat geen angst ons zou beletten te gaan
waar liefde ons kan brengen,
dat in ons leven
vertrouwen het haalt op argwaan,
dat wij ons in handen van medemensen durven leggen
en ons durven toevertrouwen aan U, God,
onze Heer en onze kracht in eeuwigheid.
p. Dan wordt deze wereld
een ruimte van vertrouwen,
waar wonderen van liefde gebeuren.
Dan ook brengen wij U hulde,
Heer God,
samen met Jezus Christus
en in kracht van zijn geest,
vandaag en altijd, tot in eeuwigheid. Amen.

EUCHARISTISCH DANKGEBED 2
p. Laten wij danken.
a. God,
wij dromen van een school waar mensen mogen leven
boordevol vrede voor elkaar.
Een school waar mensen minder hard en berekend,
meer open en doorzichtig, meer belangloos en spontaan,
voor elkaar een huis van vrede bouwen.
p. Dank U, Heer,
om uw aanwezigheid onder ons.
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Dat wij hier samen zijn - één grote schoolgemeenschap om U te noemen als onze God en Vader.
a. Wij danken U
dat Gij ons Jan Bosco geschonken hebt
die ruimte gaf aan de jongeren van zijn tijd.
Hoop is hij komen brengen en kracht en licht en kleur
in het duister leven van veel jonge mensen.
Dank U, Heer,
dat wij iedere dag opnieuw in deze school
mekaar de ruimte geven om volwaardig mens te kunnen zijn.
p. Zegen daarom dit brood en deze wijn,
dat ze voor ons mogen worden Jezus Christus,
de Heer in ons midden.
Want toen Jezus op de avond voor zijn lijden en dood het brood nam,
uw naam zegende,
het brood en ronddeelde met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u
gebroken en gegeven.
Doe dit tot mijn gedachtenis.
Toen Jezus ook de beker nam,
U dank zegde en hem aan zijn vrienden gaf met de woorden :
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
a. Danken wij de Heer.
Wij danken U God voor het brood en voor de wijn,
lichaam en bloed van Jezus de Heer.
p. In dankbare herinnering gedenken wij zijn goedheid,
zijn menselijkheid, zijn dienstbaarheid,
tot in het harde lijden, tot in die bittere dood,
maar met de zege in de Verrijzenis.
a. Danken wij de Heer.
Wij danken u God voor de gaven van uw Geest,
eenheid en vrede in Jezus de Heer.
p. We bidden U, God,
open ons hart voor Jezus en vervul ons met zijn leven.
Zijn leven is geven en delen.
Zijn leven is poort tot eeuwig leven.
Wij bidden U om zijn Geest:
dat in ons gebeuren mag wat wij in Hem bewonderen,
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dat wij wegen gaan van uiterste consequenties,
dat wij zijn woord herhalen,
zijn liefde tonen,
zijn aandacht worden voor wie het moeilijk heeft.
Dat wij met Don Bosco's vreugde in ons hart
doen wat Jezus heeft voorgedaan.
a. Danken wij de Heer.
Wij danken U God voor wie ons zijn voorgegaan,
alle getuigen van Jezus de Heer.
p. Geef ons de Geest van Jezus, vol licht en vuur.
Bevrijd ons van onze onverschilligheid
en beziel ons om te leven in liefde en goedheid.
Laat ons het risico van het leven nemen
in de geest van Don Bosco die een tochtgenoot kan zijn
op onze weg naar volwassenheid.
a. Danken wij de Heer.
Wij danken U God dat Gij onze God wilt zijn,
Vader en Zoon en Heilige Geest. Amen.

VREDEWENS 1
Wat Jan Bosco ons vandaag van harte toewenst
is dat jij het leven aandurft.
Durf sterk te leven,
vrees de hellingen en bergen niet.
Beklim ze, overwin ze.
Blijf niet futloos slenteren in het dal.
Vergaap je niet aan waardeloze dingen.
Zorg dat er morgen, door jouw toedoen
meer gerechtigheld,
meer solidariteit,
meer vrede
mag groeien op onze, op Gods aarde.
En de vrede van de Heer, zij altijd met u.

SLOTGEBED, ZEGEN EN ZENDING 1
p. Laat ons voortgaan, God,
op de weg die wij gekozen hebben.
Dat wij trouw mogen zijn
aan een waarachtige inzet,
ontvankelijk voor elke dag
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die Gij ons geeft.
Dat wij mogen groeien
in geduld met onszelf,
met een open oog
voor onze mogelijkheden en beperkingen.
Leer ons leven
met de pijn van de onmacht
en met de vreugde
om elk teken van hoop.
Dat wij gevoed mogen worden
door het geloof van anderen
en geleid door de inspiratie
van voorbeelden als Don Bosco.
Dat wij zo behouden blijven
op de weg van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

SLOTGEBED, ZEGEN EN ZENDING 2
p. Wat Don Bosco begon in Turijn,
heeft ook nu nog groei kracht.
Zo zoeken mensen in zijn spoor
zowat overal ter wereld
in te spelen op de noden van de jeugd
waarmee zij te maken krijgen.
a. Wij bidden u, God,
laat er steeds mensen zijn die het aandurven
in te gaan op de uitdagingen die het leven biedt.
Want als mensen in uw naam hun inzet willen wijden
aan anderen die het nodig hebben,
dan kan het leven diepgang vinden en echte vreugde. Amen.

SLOTGEBED, ZEGEN EN ZENDING 3
p. God, wij danken U voor dit feestelijk samenzijn.
Blijf in ons midden
met uw goede Geest die Gij gelegd hebt
in het hart van Jan Bosco.
a. Geef ons de moed
te blijven gaan in zijn spoor.
Schenk aan alle jonge mensen
fijngevoeligheid van hart en geest
om de roep van anderen te horen
en de vraag naar hulp te verstaan.
Zo komt er een licht van vreugde
dat straalt in vele harten.
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p. Heer God,
geef onze wereld, geef onze jeugd,
meer mensen zoals Don Bosco,
grote mensen, goede vaders, profeten
die iets gezien hebben
en er hun leven voor geven.
a. Heilige Jan Bosco,
je liefde voor jongeren,
je geloof in het goede,
je vertrouwen op God,
je leven in vreugde
waren groot.
Blijf in die geest bij ons,
blijf begaan met uw jongens,
lijf begaan met uw Salesianen
en met al uw medewerkers.
Sterk ons en doe ons ingaan
op wat de Kerk en de wereld
van ons vragen
vandaag en al de dagen van ons leven. Amen.

SLOTGEBED, ZEGEN EN ZENDING 4
Heer God,
in uw hand mogen wij rusten.
Zegen ons
in de rust van deze avond,
laat uw aandacht ons vergezellen
door deze nacht
en door ons leven.
Laat uw aandacht voor ons
vaak het gelaat krijgen van Don Bosco
en van mensen
die geloven in zijn levensstijl.
Laat ons niet even proeven
van wat deze heilige ons te bieden heeft,
maar stappen zetten
zoals hij dat deed,
en leven zoals hij dat beoogde.
Zegen ons daarom,
Heer God,
nu wij in uw hand gaan rusten.
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