Don Bosco viering
Don Bosco Zwijnaarde, Peter Biesbrouck
Een inspirerende viering, gemaakt naar aanleiding van het Don Boscofeest en de
komst van het beeld van Don Bosco naar Zwijnaarde.

samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven

Zoals een mantel
om ons heen geslagen...

Viering in het Don Boscocollege te Zwijnaarde
26 januari 2013
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Het kaarsje bij het beeld van Don Bosco wil een teken zijn.
dat zijn vuur, zijn warmte en licht vandaag heel dicht bij ons zijn.

♫

THIS LITTLE LIGHT OF MINE

______________________________

This little light of mine, I’m gonna let it shine.
This little light of mine, I’m gonna let it shine.
This little light of mine, I’m gonna let it shine,
let it shine, let it shine, let it shine.
Everywhere I go, I'm gonna let it shine...
Jesus gave it to me, I'm gonna let it shine...
 WELKOM, KRUISTEKEN EN BEGROETING DOOR DE VOORGANGER
♫

GEBED OM GODS BARMHARTIGHEID __________________________
Pr.

Bewust zijn van je fouten
en je misstappen durven uitspreken
is voor Don Bosco altijd heel erg belangrijk geweest.
Daarom willen we deze viering beginnen
met een gebed om vergeving, om Gods barmhartigheid.

Le

Omdat de mantel van onze liefde soms gesloten bleef,
er geen tijd was, als iemand ons met vragende ogen aankeek,
daarom vragen wij om Gods vergeving.
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Le

Omdat wij de kleinsten in onze directe omgeving
soms over het hoofd zagen
en niet merkten dat ze ons de hand reikten,
daarom vragen wij om Gods vergeving.



Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons.
Omdat we het beeld van Don Bosco
niet altijd binnenlieten in ons leven,
omdat we ons afschermden van zijn uitdagende woorden,
daarom vragen wij om Gods vergeving.

Le

Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen, ontferm U over ons.



EER AAN GOD ________________________________________

♫

Pr.

…



Sing alleluia, clap your hands.
Sing and rejoice

 OPENINGSGEBED _____________________________________
Pr.

Heer God, wij danken Jou
omdat wij Don Bosco mogen verwelkomen in ons midden,
als vader, broer en vriend van jonge mensen.
Zijn komst stemt ons dankbaar,
maar is tegelijk ook een grote uitdaging
om zijn voorbeeld daadwerkelijk na te volgen:
Zijn voorbeeld van diepe verbondenheid met Jou, God
en van zorgende nabijheid bij de jeugd.

Al.

Het raakt ons, Don Bosco, dat jij naar ons komt.
Wij willen graag van jou leren wat het betekent
gastvrij te zijn voor iedere jongere die zoekt naar geluk,
verantwoordelijkheid op te nemen,
en verbondenheid te scheppen met mensen,
gedragen door Gods goedheid en liefde.
God, laat Don Bosco voor ons een voorspreker zijn bij Jou,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

4

 VIDEOMONTAGE - BEELDEN VAN DON BOSCO - __________________
Jij koos voor straten en pleinen
op zoek naar gekwetsten en kleinen;
jij wist hun grote hart te raken:
je grote liefde voelbaar maken.
Jij keek met de ogen van je hart,
daardoor gaf je mensen nieuwe kracht.
Jij haalde het beste in hen naar boven:
zo konden ze weer in zichzelf geloven.
Don Bosco, vanaf het begin was jij
was jij voor mij het einde
het einde vanaf het begin…
….een duidelijke weg gekozen:
liefde en vriendschap voor de rechtelozen.
jij hielp hen nieuwe toekomst bouwen:
hoeksteen van vuur en van vertrouwen.
Jij keek met de ogen van je hart,
daardoor gaf je mensen nieuwe kracht.
Jij haalde het beste in hen naar boven:
zo konden ze weer in zichzelf geloven.
Don Bosco, vanaf het begin was jij

was jij voor mij het einde
het einde vanaf het begin…
(Instrumentaal tussenspel)
Je hebt je door God laten kiezen
om je naaste niet te verliezen.
Jij kwam elke tegenslag te boven
steenrots
en bron van authentiek geloven.
Vandaag opnieuw wil jij ons vragen
Om lief en leed met elkaar te dragen.
Jij vraagt ons voor elkaar te zorgen:
toekomst voor vandaag en morgen.
Kijk met de ogen van je hart,
daardoor geef je mensen nieuwe kracht.
Haal toch het beste in hen naar boven:
Zo kunnen ze weer in zichzelf geloven.
Don Bosco, vanaf het begin word jij
word jij voor mij het einde
het einde vanaf het begin…

 BLIJDE BOODSCHAP ___________________________________

Lucas 10, 1-9

Pr.

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee
aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij
van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: „De oogst is groot,
maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de
oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga
op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de
wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen
mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal
die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat
men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet
van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van
God heeft jullie bereikt.”
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 HOMILIE___________________________________________
 GELOOFSBELEVENIS ___________________________________
Pr.

Ik geloof in Hem die wij noemen:
“Ik zal er zijn voor jou.”

Al.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en Zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.
De hartslag van mijn liefde,
Hij is mijn oorsprong en mijn bestemming,
De zin van mijn leven voor eeuwig en altijd.

Pr.

Ik geloof in Jezus.

Al.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader
werkelijkheid geworden.
Hij was genezing en nieuw leven in elke ontmoeting.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die Zijn liefde belichamen.

Pr.

Ik geloof in Zijn Geest,
die ook vandaag mensen geneest en bezielt,

Al.

die hen aanzet om Zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van elkaar. Amen.

 VOORBEDEN ________________________________________
Pr.

De mantel is een Bijbels beeld van bescherming en beschutting.
Daar verwijst de koningsmantel of de mantel van de profeten
naar de macht en de kracht die zij hebben
om Gods kinderen te laten schuilen, vooral de zwaksten.
We herkennen dit in het beeld van Mauro Baldessari.
Daar zijn de jongeren zelf de mantel van Don Bosco geworden.
Zij schuilen en reiken naar zijn beschermende hand.
Zo willen wij in deze viering ook zelf bidden tot Don Bosco,
hem onze gebeden aanreiken in gelovig vertrouwen.
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Le

Met een boek in de hand, komen we tot bij Don Bosco
want we willen leren van zijn woorden, van zijn voorbeeld.
Laat ons eigen leven ook een open boek zijn
waarin jij onderlijnt
wat in redelijkheid en hartelijkheid geschreven staat.
Laat ons bidden…

Le

Jouw idealen lijken nog zo veraf, Don Bosco.
We kijken in jouw vertrouwvolle ogen
en steken reikhalzend onze hand uit.
Tegelijk klampen we ons vast aan jouw mantel
en hopen dat we de verbinding kunnen maken
naar de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd.
Verbonden door het geloof dat Don Bosco voedde
zingen we vol vertrouwen…



Daar waar vriendschap is,…

Le

Soms voelen we ons klein
en lijken de idealen van Don Bosco zo veraf.
Een hand op de schouder van jongeren,
en een blik in de goeie richting is dan al voldoende,
lijkt de kunstenaar ons te willen zeggen.
Daarom bidden wij vandaag om moed en doorzettingsvermogen
vooral op momenten dat we het zelf lastig hebben.
Laat ons samen zingend bidden…



Daar waar vriendschap is,…

Le

We willen tenslotte ook bidden
voor alle kleine en grote intenties en zorgen
die ons hart en ons leven vullen.
Nu Don Bosco zo dicht bij ons is
geloven we dat hij luistert
en dat hij onze gebeden vertrouwvol in zich opneemt.
Daarom willen we zingend bidden…



Daar waar vriendschap is,…
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♫

LITTLE DAVID, PLAY ON YOUR HARP

_________________________

 GEBED OVER DE GAVEN _________________________________
Pr.

Heer onze God, brood en wijn zijn de gaven
waarin Jij ons nabij komt en waarin mensen elkaar nabij zijn:
wanneer zij het brood van het leven delen met elkaar
en de wijn van vriendschap aan elkaar schenken.

Al.

Goede God, wees hier aanwezig,
vervul deze gaven met de kracht van Jouw liefde,
zodat wij, naar Don Bosco’s voorbeeld,
het brood van het leven delen met elkaar
en zo de levensweg van Christus volgen. Amen.

 GROOT DANKGEBED ____________________________________
Pr.

De Heer zal bij u zijn.

Al.

De Heer zal u bewaren.

Pr.

Verheffen wij ons hart.

Al.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr.

Brengen wij dank….

Al.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr.

Goede God, wij danken Jou dat Je een God van mensen bent,
dat wij Jou mogen noemen: onze God en onze Vader.

Al.

Vandaag danken wij Jou vooral
omdat Don Bosco in ons midden is
als wij deze eucharistie vieren om hem te gedenken.

Pr.

In zijn zorg voor de jeugd, in zijn zorg voor de armsten,
in zijn inzet vanuit Jouw naam, “Ik zal er zijn”,
heeft hij Jouw goedheid en Jouw liefde
voor ons zichtbaar gemaakt.
Een lichtend voorbeeld van geloof en vertrouwen
heeft hij ons gegeven.

Al.

Heer God, in Don Bosco’s leven en werk
herkennen wij Jouw mildheid en trouw voor de mensen.
Door zijn voorbeeld gedragen en gesteund
nodig Je ons uit dezelfde weg te gaan,
met Jezus, Jouw Zoon.
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Pr.

Daarom zingen wij nu, dankbaar,
voor alle kansen die God ons biedt.

Pr.

Met alle volkeren noemen we Jouw grote naam
en verbonden door de geest van Don Bosco vragen wij:
Stort Jouw Geest nu uit over deze gaven,
zodat zij voor ons geheiligd worden
tot lichaam en bloed van Jezus Christus, Jouw Zoon.
[rechtstaan]

Pr.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,
dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak:
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.
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Pr.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
dat Jouw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden Jou aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken Jou omdat Je, sinds die dag,
ons waardig hebt bevonden voor Jouw aanschijn te treden
en dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan
aan het lichaam en bloed van Jouw eerstgeboren Zoon,
en vragen Je met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien
door de kracht van Jouw Heilige Geest.



Laudate omnes gentes
10

Pr.

Gedenk dan Jouw Kerk, Heer, over de hele aarde,
voltooi de liefde binnen onze gemeenschap
rondom de bisschop van Rome, onze bisschoppen
en vandaag ook speciaal
rond de gemeenschap van de Salesianen
en allen die zich in zijn spoor tot medewerker geroepen voelen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen
zijn gegaan, en leven in de verwachting der verrijzenis.
We denken aan alle overleden leerlingen, oudleerlingen
en personeelsleden van deze school
maar heel speciaal natuurlijk aan Sofie
die ons onlangs zo plots ontvallen is.
Neem hen op in Jouw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van Jouw aanschijn.



Pr.

Al.

♫

Laudate omnes gentes
Neem ook ons allen op in Jouw liefde.
Dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder van Jouw Zoon,
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden
in het volle geluk kunnen leven en delen in Jouw eeuwig leven.
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van Jouw geliefde Zoon,
aanhouden tot in eeuwigheid.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal Jouw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.

ONZE VADER (SAMEN BIDDEN)

_______________________________

 VREDESWENS (AN IRISH BLESSING) __________________________

♫

COMMUNIELIED: HOLY IS THE LAMB

_________________________
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 SLOTGEBED _________________________________________
Pr.

Heer God, in de persoon van Don Bosco
heb Jij ons iemand gegeven
om werkelijk van te houden.
Hij kon luisteren met het hart.
Hij sprak voor iedereen het gepaste woord.
Zo is hij ook vandaag
op een heel bijzondere manier in ons midden gekomen.
Geef ons meer van die mensen
die luisteren met het hart
en aandachtig zijn voor elk woord.
Help ook ons om zo te leven in navolging van Don Bosco
en van Jezus, Jouw Zoon en onze broeder.

Al.

Amen.

 ZEGEN EN ZENDING ____________________________________

♫

SLOTLIED

(THE RHYTHM OF LIFE)

dankjewel voor jouw mee-vieren
de tekst van deze viering en de montage
kan je terugvinden via onze schoolwebsite
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