Viering ‘De Stroom’
OBC en OOOC, Eeklo
Een viering over de stroom van het leven en je hierop laten meedrijven. Ze wil
jullie uitdagen om de gekende vaarroutes te verlaten en te vertrouwen in de
stroom, de stroom als goddelijke regie dat samen met onze eigen inspanningen
onze levensweg bepaalt.
Ooit zei een blinde componist: “Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien,
vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naartoe gaat.” JS Bach
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LIED: Message In A Bottle
INLEIDING (door Bert)
We hebben als thema stroom gekozen en zoals andere jaren lieten we ons
inspireren door de vieringen uit de leefgroepen, met dank aan het team van Pinardi
om ons denkproces te inspireren.
Alvast bedankt iedereen om aan de hand van het kleine opdrachtje mee de koers te
bepalen die we gaan varen.
Wat we met al die pijltjes zien is tevens ook een weergave van de stromingen in de
oceaan, zo is er bijvoorbeeld de golfstroom die warmer water van de Golf van Mexico
tot bij ons brengt en zorgt voor ons gematigd klimaat, dit om maar aan te geven wat
voor een impact stromen kunnen hebben.
Met deze viering willen we benadrukken dat we er op moeten kunnen vertrouwen dat
deze stromen hun werk doen. We hebben ze nodig om onze bestemming te
bereiken. We gaan tijdens deze viering ook de link maken met het vlot dat we nodig
hebben om van het eiland te ontsnappen. Het zal ook blijken dat het bouwen en te
water laten van het vlot niet zo eenvoudig is.
We willen jullie vandaag dan ook uitnodigen om je in de eerste plaats te laten
meedrijven met de stroom van deze viering. Maar jullie ook tegelijkertijd uitdagen om
de gekende vaarroutes te verlaten en te vertrouwen in de stroom, de stroom als
goddelijke regie dat samen met onze eigen inspanningen onze levensweg bepaalt.
Ooit zei een blinde componist: “Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien,
vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naartoe gaat.” JS Bach
BEGROETING DOOR DE PRIESTER
VERGEVINGSMOMENT (Sigrid)
Heer,
terugkijkend op het voorbije jaar realiseren we ons dat we heel wat paden hebben
bewandeld en waters doorzwommen.
We zijn dankbaar voor de bestemmingen die we hebben bereikt.
Sommige binnen de vooropgestelde planning en deadlines
andere met de nodige omzwervingen.
We beseffen dat we ook kansen hebben laten liggen en doelen gemist.
We vragen daarom vergeving voor de keren dat we niet hebben doorgezet.
Dat we soms te vroeg hebben los-gelaten omdat we teveel gefocust waren op kanten-klare oplossingen en zichtbare resultaten.

Vergeef ons de keren dat we te lang hebben vastgehouden.
Dat we te lang – tegen beter weten in – hebben gestreefd om ons eigen gelijk
staande te houden.
Vergeef ons dat we soms zo moeilijk kunnen vertrouwen op de inzichten van
collega‟s, vrienden en raadgevers.
En vergeef ons God, dat we vaak niet meer geloven in Uw vermogen om de
Stroming van het leven te bepalen en omstandigheden te laten meewerken ten
goede.

OPENINGSGEBED (Priester)
God, niemand is aan U gelijk.
U hebt de aarde op haar fundamenten gebouwd
U hebt met sterke hand de bergen vastgezet
U bedwingt de bruisende golven
en de bulderende zee
U verleent kracht aan een ieder die vermoeid is
en sterkte aan wie zich machteloos voelt
Jonge strijders raken wel eens uitgeput en worden verslagen
en sterke helden struikelen
maar een ieder die zijn hoop op U stelt
put nieuwe kracht
U ziet onze wandel en kent onze gedachten
Met al onze wegen bent U vertrouwd.
Wij weten dat U geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst,
U brengt alles tot een goed einde
voor elkeen die zichzelf aan U wil toevertrouwen.
GEDICHT: Happy End (Lieven)
de route zonder roer
je hebt ze zelf gekozen
zeggen zij
dat stuurloos dobberen af en aan
op oceanen drijven
witte wolken zweven dromen
de ziel verankerd in de zon
mee met veranderlijke winden
ver van verantwoordelijkheid
geen kaart geen navigatieregels nog
geen vaste hand die ter bestemming voert
de route zonder roer
heb je niet echt gekozen
weten wij
zij lag al vast

voor je geboren werd
jij bent gewoon
zoals je bent: een mens
in wording levenslang
een eigen uitwerking van Hem
die met de mens meandervaarten vaart
als Loods die leidt
als Water dat de golven ment
de schepen en de sloepen draagt
van S.O.S tot happy end
LEZING: ‘DE ALLERSLIMSTE MENS’ (Marc)
Puzzelronde:
1. VLOT
2. DOORZETTEN
3. STROMING
VLOT
Een vlot bouwen is geen kant- en- klaar IKEA- bouwpakket. De valkuil om te zitten
wachten op dat ene cruiseschip dat langs het eiland zou kunnen passeren is de dag
van vandaag meer dan ooit aanwezig. Neen een vlot bouwen kost moeite omdat er
vaak pas begonnen wordt met bouwen wanneer het wachten te lang heeft geduurd,
wanneer de nood en de hulpvraag relevant groot genoeg wordt. Het besef: er moet
iets veranderen.Neen een vlot bouwen kost moeite omdat er moet samengewerkt
worden, omdat er materiaal voor nodig is. Vroeger werd hierbij heel sterk naar de
hulpverlener gekeken. Intussen weten we: het echte bruikbare / werkbare materiaal
is datgene wat de cliënt aanbrengt.
Van de hulpverlener wordt verwacht dat hij de zaken vakkundig samen brengt / „in
verband brengt‟ met elkaar. Een professionele vlottenbouwer die de nodige kennis
van zaken kan aanreiken. Don Bosco leerde ons bovendien om dat te doen in
dialoog: sturen, roeien, afspraken maken, de rollen op elkaar afstemmen, ...
DOORZETTEN
Doorzetten is ongetwijfeld een woord dat heel mooi staat in een powerpoint
presentatie / in een viering als deze bijvoorbeeld. Een woord waar we makkelijk een
vroom sausje kunnen over gieten als we dat willen.
In werkelijkheid is het veel meer dan een standaard frase of een goedkope
aanmoediging: „komaan doorzetten jong‟ / „niet opgeven‟ ...
De kracht van de aansporing ligt niet in woorden, maar in het voorleven. Een
hulpverlener zal zijn oproep zelf ook handen en voeten moeten geven. Vooral op
momenten dat de eindbestemming even niet in zicht is / dat er geen vasteland aan
de horizon te bespeuren valt.
De tijdsgeest lijkt ons hier niet echt te ondersteunen. Vandaag de dag worden we
aangemaand om uiterst economisch om te springen met de beschikbare middelen.
De motivatie om te investeren wordt steeds meer gevonden in de mate waarin het
oplevert / is er wel voldoende „return‟ ... ?

De oproep om ons belangeloos en blijvend in te zetten voor een ander verliest aan
populariteit. Uit ervaring weten we echter dat we net door „weg te geven‟, zelf ook
ontvangen.
Ter illustratie: jongens van Pinardi zijn tijdens de kerstdagen zomaar bejaarden in de
bloemetjes gaan zetten, jongens uit de Pion zijn zomaar een handje gaan toesteken
in het kringloopcentrum. De jongens van Pinardi kregen achteraf de opdracht om hun
ervaring in een journalistiek verslagje neer te schrijven. We citeren hieruit één
zinnetje dat het gebeuren prachtig samenvat: „we hebben vandaag 22 mensen
gelukkig gemaakt‟ ..

STROMING
Een vlot bouwen is één zaak, het toevertrouwen aan het water een andere. We
stellen vast dat het al meteen bij de opstart bijzonder veel moeite kost om de
branding van de oceaan te trotseren en zo weg te varen van het eiland waarop we
ons bevinden. Loskomen van het vertrouwde, van gewoontes en patronen is
bijzonder arbeidsintensief.
De confrontatie met de uitgestrekte watermassa zorgt ook voor twijfel en onzekerheid
en brengt makkelijk een gevoel van onmacht met zich mee.
Processen en trajecten binnen de hulpverlening worden bepaald door heel veel
stromen. Boven- en onderstromen, zichtbare en onzichtbare, stromen die we kunnen
bemeesteren en andere helemaal niet.
De beelden in de media van de vele overstromingen maken het ons niet makkelijk
om deze metafoor in te passen in ons betoog. Mensen uit Geraardsbergen of straffer
nog, aan de Gangesdelta zullen ons derde puzzelwoord met de nodige en
verstaanbare argwaan bekijken.
We hebben geleerd om onze conclusies te trekken uit dagene wat we „vaststellen‟,
het „FEITENmateriaal‟. Maar is het niet datgene dat ons vaak verhindert om in een
viering als deze, maar vooral ook in het dagelijks leven, te geloven dat er een God is
die Zijn Hand heeft in de grote Stroming die ons mensen te machtig is.
Don Bosco had een droom: God had een plan met zijn leven. De omstandigheden en
de tegenslagen beweerden vaak het tegendeel. Inmiddels, zoveel jaren later stellen
we vast dat die droom werkelijkheid is geworden. En dat … zijn de feiten.
GEDICHT: Hulpverlener (Lieven)
nog even heel diep ademhalen en dan
met z‟n allen zonder bungee
springen in de diepe nevels van de nieuwe tijd
waar welbespraakte managers met eigenvreemde woorden
beleidsmatig bouwen aan de massale sokkel van
de gouden kwaliteit
nog even heel diep ademhalen en bedachtzaam nog
in twijfel blijven staan want God
nog even – vrees ik – en wij maken U
tot „cliënt god‟
die wij in stappen-

plannen willen leren
om in deze tijd van doelen hoog te scoren en hoe
aantoonbaar meetbaar een succesproduct van eigentijdse mensenkwaliteit te zijn
nog even heel diep ademhalen en toch
vol vertrouwen springen
in de zekerheid dat
waar wij in doen en denken dwalen waar wij falen
Gij
de allereerste en de allerlaatste
Hulpverlener
zijt
die meespringt en die opvangt in de tijd
die is uw tijd
Al-tijd

LIED: HET WATER
Ik staar over het water dat net als ik
Ooit in beweging was
Peilloos diep en dreigend zwart
Net als wat ik in je ogen las
Stekeblind, oostindisch doof
Wil ik voor altijd zijn
Om maar niet te zien of kunnen horen
Dat alles is verloren
Zonder jou kan ik niet
Eten, slapen, lopen,dansen, leven
Dus blijf ik hier nu zitten
En blijf ik hier nu wachten
Tot het water ooit weer in beweging komt
En dan drijf ik mee
Tot aan de zee
Waar jij
Op mij zal wachten
De lucht is licht en eindeloos
En zo ver boven mij
Onaantastbaar en toch
Zo dichtbij
Net als jij
Het staat in de lucht geschreven
Maar op m'n lippen blijft het kleven
Zonder jou kan ik niet
Eten, slapen, lopen, dansen, leven

En dus blijf ik hier nu zitten
En blijf ik hier nu wachten
Tot het water ooit weer in beweging komt
En dan drijf ik mee
Tot aan de zee
Waar jij
Op mij zal wachten
Ik staar over het water
Dat net als ik
Ooit in beweging was

EVANGELIELEZING: Johannes 5:1-15

WOORDJE VAN DE PRIESTER

GELOOFSBELIJDENIS
Priester:
Ik geloof in God, die Vader is en ons de wereld schenkt.
Allen:
Wij geloven dat God ons zendt om van de wereld een thuis te maken: een wereld
zonder honger, zonder oorlog en haat, een wereld vol gerechtigheid.
Priester:
Ik geloof in Jezus Christus die geroepen en gezonden werd om mens te worden
Die Zijn leven, uit liefde voor deze wereld heeft afgelegd
Hij is gestorven en ook opgestaan uit de dood.
Allen:
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.
Priester:
Ik geloof dat de levende Heer zijn Geest van goedheid en liefde wil schenken aan
een ieder die in Hem gelooft.
Allen:
Wij geloven dat Hij ons roept om van die boodschap van liefde te getuigen in woord
en daad.
Om te bouwen aan eenheid in de Kerk en in deze wereld,
Totdat Hij wederkomt om ons met de Vader te verenigen en elke vreugde volkomen
te maken.
Amen.

VOORBEDEN
Priester:
Met vertrouwen mogen wij onze dromen en zorgen in Gods milde hand leggen.
Daarom durven wij bidden:
God
Met al ons weten en al ons kunnen sturen en stuwen wij
en hebben we vaak het beeld voor ogen van de grote opluchting
de vaste grond
Maar soms zijn daar de golven
die om ons heen grijpen
en onze zelfzekere stemmen het zwijgen opleggen
Daarom bidden we om Uw ontferming
Voor eenieder wiens naam we hebben neergeschreven
aan het begin van deze viering
Voor hen wiens vlot door pijn of groot verlies soms dreigt onder te gaan
We bidden God, dat U met Uw bewogen handen
de golven en de Stroom ten goede keert
We bidden voor de grote Stroom van hulpverleners, leerkrachten en pastorale
werkers die er dag na dag voor kiezen om integriteit hoog in het vaandel te dragen.
Wees U Heer het vuur in hun hart, de wind in hun zeilen
zodat zij met krachtige slagen
het vlot van velen
op koers mogen brengen en houden
Priester:
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.
OFFERANDELIED: Surrender
I‟m giving You my heart and all that is within
I lay it all down for the sake of You my king
I‟m giving you my dreams
I‟m laying down my rights
I‟m giving up my pride
For the promise of new life
And I surrender
All to You, all to You
I‟m singing You this song
I‟m waiting at the cross

And all the world holds dear
I count it all as loss
For the sake of knowing You
The glory of Your name
To know the lasting joy
Even sharing in Your pain
Marc James ©2000 Vineyard Songs UK / Eire

GEBED OVER DE GAVEN
Priester:
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 mensen.
Wij plaatsen ze in ons midden
Omdat wij U willen blijven gedenken
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.

DANKGEBED
Priester:
U God zeggen wij dank vooral om Jezus, uw Zoon
Die Gij ons hebt gegeven
Allen:
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
Priester:
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?
Allen:
En in Jezus zegt Gij ons:
Wat Gij aan de minste van mijn mensen hebt gedaan
Dat hebt gij aan Mij gedaan.

Priester:
Wij danken God om Jezus
Die ons het ware Leven heeft gebracht
Hij is de weg gegaan
Van mens tot mens
Om goed te doen, om te genezen en te
Bevrijden
Niet om gediend te worden
Maar om te dienen.
Het hoeft ons dan niet te verwonderen dat Hij
de laatste avond met zijn vrienden samen
brood in zijn handen nam
En het voor zijn leerlingen brak
- 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 heb mezelf voor U gegeven
Ik ben voor U gebroken
Opdat gij zou leven
En bij het einde van de maaltijd heeft Hij de beker genomen
En aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neem deze beker en drink hieruit.
Het is mijn bloed.
Een nieuw teken van liefde tussen God en mensen.
Mijn bloed gegeven tot vergeving van zonde
Vergoten opdat gij zou leven.
Allen:
Wij bidden dat wij mogen groeien tot mensen naar Zijn hart
Dat wij mogen groeien tot mensen die willen leven in Zijn Geest
Een Geest van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtheid en ingetogenheid.
Priester:
Wij bidden dat wij zo‟n mensen mogen worden
Een gemeenschap van mensen die samen de weg van Jezus willen gaan
Om dwars door puinhopen, uw Koninkrijk van Liefde te blijven zien.
LIED: ONZE VADER
Onze Vader in de hemel
Heilig is uw Naam
Laat uw koninkrijk spoedig komen
Laat uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard‟

Want van U is het koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid

(x2)

Onze Vader in de hemel
Geef ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij dat doen
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwaad

VREDESWENS
Priester:
Heer, geef me mensen om me heen, die met mij in zee willen gaan.
Geef me mensen om me heen met durf en fantasie, die vlotten bouwen met de
eenvoudige dingen van elke dag.
Geef me mensen om me heen, die me weer op weg zetten.
Mensen die me laten geloven in de kleine stapjes die we nu al kunnen zetten.
Misschien, Heer, vind ik dan morgen zelf de kracht om iemand op mijn vlot mee te
nemen,en kan ik de stroom vertrouwen,
die voor mij al door zovelen vertrouwd werd.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geef elkaar dan ook een teken van die vrede.

COMMUNIE
Priester:
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
COMMUNIE + COMMUNIELIED: MANSION
There is a mansion in heaven
Where the King of Glory, He dwells
And there is a banqueting table
A Father and His son have prepared
Where the angels bow
And elders throw their crowns
And all the beasts of the field
And the birds of the air

Will shout
Fill this house with Your glory Lord
Fill this place with Your praise
Fill this house with Your presence
Ancient of days
There is a mansion in heaven
Where the King of Glory dwells
I come to the banqueting table
That the Father and His son have prepared
I bow down and I throw down my crown
With the beasts of the field
And the birds of the air I will shout
Fill my life with Your glory Lord
Fill my heart with Your love
Fill my soul with Your presence
I can‟t get enough
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SLOTGEBED
Priester:
Ja zeggen is ja doen,
want woorden en daden horen bij elkaar
Zo willen wij geloven, God
Wij bidden U:
Help ons om de moed op te brengen om vlotten te bouwen met de mensen die wij
ontmoeten
Help ons om door te zetten en geloof te hebben in ons zelf zodat wij blijvend kiezen
om ons in te zetten.
Help ons om vertrouwen te hebben in de stroom die ons leidt in deze wereld waarin
wij leven.
Help ons om te geloven in U God.
Amen.

