DE 7 SPEERPUNTEN
VAN MISSIO
Missio richt zich op een zevental
activiteiten. Net als de kleuren
van de regenboog geven die
activiteiten meer kleur aan het
leven van parochies wereldwijd.
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Inleiding
In deze brochure vindt u suggesties voor een viering in het weekeinde
van Missiezondag 21 oktober. Er is gekozen om geen complete
viering uit te schrijven, doch suggesties voor enkele onderdelen mee
te geven. Op deze manier kunt u het gemakkelijk inpassen in de
plaatselijke gebruiken van uw parochie.

Bouwstenen voor de overweging
1. Kerk in Senegal
De katholieke Kerk in Senegal is een jonge kerk, een kerk in opbouw.
In vele regio’s ontstaan nieuwe parochies. Catechisten worden
opgeleid om in het pastoraat mee te werken. Zusters richten centra
op waar ze hulpzoekende vrouwen raad geven en begeleiden.
De Kerk in Senegal is echter ook een minderheidskerk.
Zeven procent van de bevolking is christen. De meesten van hen
zijn katholiek, ongeveer 600.000 gelovigen. De meerderheid van de
bevolking is moslim. Maar de christenen in het land verbergen zich
niet. Zij vormen een zelfbewuste minderheid. Ze zoeken het contact
met de anderen en hebben een actieve rol in het openbare leven, met
name in het onder wijs en de gezondheidszorg. Daardoor oefenen ze
een niet geringe invloed uit op het maatschappelijk leven.
Meer over christenen in Senegal kunt u lezen in het artikel
Christen-zijn in Senegal door Abbé Pierre Dione, te vinden op onze
website (www.missio.nl).
2. MISSIO
MISSIO Nederland is onderdeel van het internationale
solidariteitsfonds MISSIO / Pauselijke Missiewerken. MISSIO steunt
wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en
bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers
en catechisten.
Voorbeelden van programma’s en projecten die door MISSIO in
Senegal worden ondersteund, kunt u vinden op onze website
www.missio.nl en in de speciale informatiefolder over Senegal en
Wereldmissiemaand. Het betreft onder andere programma’s rond
de emigratieproblematiek, de strijd tegen genitale verminking van
vrouwen en de opvang van verstoten vrouwen.
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3. Bij de lezingen
“Als de kerk niet dient, dient zij tot niets”. Deze bekende uitspraak
van bisschop Gaillot wordt vaak aangehaald. Maar in al zijn eenvoud
blijft hij van kracht. En dat niet alleen, het blijft ook nodig deze zin te
blijven herhalen.
Macht is immers zo verleidelijk voor mensen. Wij horen het in de
evangelielezing waarin gevochten wordt om de beste, machtigste
plaats naast Jezus. Beide leerlingen denken vanuit menselijke,
wereldlijke macht. Jezus gaat het om iets anders. Niet om de macht
zoals de heersers toen (en nu) ten toon spreiden. Het gaat hem om
een dienende macht. Ware grootheid van de mens toont zich in het
dienstbaar zijn: “wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn”.
En ook: “want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen”.

Meer informatie over Senegal kunt u vinden op onze website
www.missio.nl en in de Informatiefolder die speciaal voor
Wereldmissiemaand gemaakt is.
De informatiefolder is gratis verkrijgbaar bij Missio:
tel. 070 304 74 44, e-mail missio@missio.nl.

Is de katholieke Kerk in Senegal een voorbeeld van een dienende
kerk? Ze doet in ieder geval wel haar best. Is het makkelijker om te
dienen als je een minderheidskerk bent in een land? Alleen al door
haar aantal heeft de katholieke Kerk geen macht in de politieke zin
van het woord, in een land dat bijna helemaal islamitisch is.
Maar ze is volop dienstbaar aan de mensen in de Senegalese
samenleving. Ze helpt mee aan beter en toegankelijk onder wijs voor
iedereen, in het bijzonder voor meisjes. Ze helpt mee aan verbetering
van de gezondheidszorg. Ze leeft en werkt samen met de moslims.
Juist door haar dienende houding staat de kerk in hoog aanzien en
helpt ze mee de samenleving leefbaar te maken. Niet door politieke
macht (kerk en staat zijn gescheiden in Senegal), maar door te
dienen heeft ze invloed ten goede op het leven van mensen.
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Elementen voor een viering

Openingswoord
Welkom op Missiezondag.
Missiezondag herinnert ons er aan dat wij als christenen met mensen
overal op deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn.
Vandaag komen in alle parochies overal op de wereld gelovigen samen
om voor elkaar te bidden en het werk van Missio te steunen. Dit jaar
gaan onze gebeden en aandacht in het bijzonder uit naar Senegal.
Senegal is een land in West-Afrika, van waar in vroeger tijden vele
Afrikanen als slaaf naar Amerika werden verscheept. Ook nu nog zijn
veel mensen op een bepaalde manier als slaaf gevangen in de cirkel
van armoede, slechte tot geen opleiding en slechte gezondheidszorg.
Desondanks hopen de mensen en vooral de jongeren op een betere
toekomst.
In deze viering willen wij het lijden, maar ook de hoop en de kracht
van onze medegelovigen in Senegal voor God brengen.

Openingsgebed
Goede God,
op deze dag van de Wereldkerk
vragen wij U
ons hart te openen
voor de ander die onze naaste is,
voor onze medegelovigen
overal ter wereld.
Samen zijn wij één geloofsgemeenschap,
hoe verschillend wij ook zijn.
Dit vragen wij U
door Hem die voor ons allen
het grote voorbeeld is:
Jezus Christus.
Amen.

Lezingen
Jesaja 53, 10 – 11
Hebreeën 4, 14 – 16
Marcus, 35 – 45

Overweging
Voor de over weging kunt u gebruik maken van de bouwstenen in de
inleiding.
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Voorbede
Laten wij bidden tot God
die in Jezus
mens voor de mensen werd.

God en Vader, Schepper van de wereld, wij leggen U onze zorgen en
onze hoop voor. Wij prijzen U door Jezus Christus in de Heilige Geest,
nu en altijd.

Aankondiging van de collecte
Senegal is een rijk land: rijk aan cultuur en traditie, aan mooie natuur
en levensvreugde. Maar de goederen van uw aarde zijn ongelijk
verdeeld. Daarom ontbreekt het mensen aan het noodzakelijke om
te leven.
Goede God,
wij bidden U:
schenk de armen gerechtigheid.
Veel jongeren in Senegal verlangen naar een beter leven. Zij riskeren
de gevaren van illegale emigratie omdat zij in hun land geen kans op
een opleiding of werk hebben.
Goede God,
wij bidden U:
geef de jongeren een toekomst.
Veel mensen dromen van een wereld, waarin honger en armoede,
haat en onrecht, leed en verdriet over wonnen zijn. Christenen in
Senegal zetten zich samen met hun islamitische broeders en zusters
in voor de rechten van degenen die achtergesteld worden.
Goede God,
wij bidden U:
	geef de christenen overal op deze wereld moed en kracht om
voor een betere wereld te strijden.
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De collecte van Missiezondag is voor Missio.
Missio is het grote solidariteitsfonds van de katholieke Kerk. Rijkere
parochies steunen armere parochies overal ter wereld. Zodat ook
zij hun pastorale werk kunnen doen: vorming van priesters en
catechisten, opvang van kinderen, onder wijs, Bijbelgroepen.
De katholieke Kerk in Senegal heeft onze financiële steun nodig.
Het is een minderheidskerk, die echter volop aanwezig is in de
samenleving. Helaas ontbreken de middelen. U kunt daarbij helpen.
Met de collecte steunt u het goede werk dat pastores, religieuzen,
catechisten en de vele vrijwilligers doen. En zorgt u er voor dat ze het
ook kunnen blijven doen. Zo geeft u voor een goede toekomst. Graag
uw bijdrage in de collecte.
Tip: Als u op Wereldmissiedag van de kinderen (6 en 7 oktober) de
spaarzakjes uitgedeeld hebt, kunt u ze nu laten inzamelen door de
kinderen.
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Gebed over de gaven

Slotgebed / Zegenbede

Goede God,
met brood en wijn
denken wij aan Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
verbind ons aan Hem,
houd ons verbonden met elkaar.
Zo zullen wij uw mensen zijn,
vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Goede God,
zegen ons en de mensen in Senegal,
opdat wij het geloof aan uw blijde boodschap levendig houden
ook in tijden van droogte en sprakeloosheid.

Eucharistisch gebed XIIB
Vredeswens

Goede God,
zegen ons en de mensen in Senegal,
opdat wij de hoop op uw toekomst wakker houden
tegenover de gebrokenheid van onze wereld.
Goede God,
zegen ons en de mensen in Senegal,
opdat wij ons openen voor uw liefde
en haar ruimte geven in ons dagelijkse leven.

Jezus brengt vrede
waar Hij komt.
Dat wij worden als Hij,
dienaar van mensen,
en leven in vrede met God
en met elkaar.
De vrede van Christus.
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Extra gebeden

Het Onze Vader in het Wolof

God,
maak ons hart groot,
opdat het groot genoeg is,
om uw liefde te ontvangen.

Sunu Bay			
Onze Vader
bi ci assaman			
die in de hemel zijt
na satur sela			
uw naam worde geheiligd
na sa ngur dika		
uw rijk kome
lo beugy			
uw wil geschiede
na am 				
op aarde
ci suf naka ca assaman
zoals in de hemel
may nut tey			
geef ons heden ons dagelijks brood
suner dunda ngir kunéka
en vergeef ons onze schuld
te bahal nu suner ton		
zoals ook wij aan anderen hun
naka lanu baale na nu ton schuld vergeven
te bunu bayi			
en leid ons niet in bekoring
nu taabi ci belis		
maar verlos ons van het kwaad
wande musal nu		
want van u is het koninkrijk en de kracht
ci lu bon			
en de heerlijkheid in eeuwigheid
amen				amen

Verruim ons hart,
opdat wij al diegenen zien,
die samen met ons
geloven in Jezus Christus.
Verruim ons hart,
opdat wij diegenen kunnen ontmoeten,
die U niet kennen.
God, open ons hart,
opdat wij ook die mensen zien,
voor wie onze ogen gesloten zijn.
God, open ons hart.

Gebed voor de wereld
Chaos in de wereld,
Armoede overal
Verdeeldheid onder de mensen
Oorlog tussen de volkeren,
nergens vrede.
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Wij hebben ons afgekeerd
van uw liefde;
Maar wij blijven aangewezen op u.
Van u komt de lucht,
die wij inademen.
Zonder lucht
zijn wij dood,
bewegingsloos,
vergaan.
Heer,
laat ons uw liefde beseffen,
laat ons een band houden
met onze broeders en zusters,
zwart, wit,
rood of geel.
Maak van de wereld
een grote mand vol kleuren,
beschermd door uw machtige hand
en laat er vrede zijn
in deze mand.
(gebed uit Afrika)

Iedereen in dit land is uw kind
Almachtige,
iedereen in dit land is uw kind,
de miljoenen die elke ochtend
naar hun werk gaan
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moeders met hun kinderen
jonge mensen in de discotheken
zieken, de ouden, de ster venden,
misdadigers en de gevangenen,
leerlingen en de leraren,
sporters, de werkster in mijn huis,
onderdrukten,
slachtoffers van rassenhaat,
gelukkigen en de bedroefden.

Help mij dat ik hen
als uw kinderen aanvaard,
als broers en zussen van mij.
Ver vul mij met de bewogenheid van Jezus,
laat mij hen met zorg omringen,
leer mij, dat ik mijzelf geef,
niet in een gebaar van grootmoedigheid
maar met heel mijn hart.
Toon mij hoe ik als christen leven moet;
ver vul mij met uw geest.
Laat mij een deel zijn van U,
een gezondene
die zijn broers en zussen dient
waar zij ook mogen zijn
en waar ik ook zelf moge zijn,
in mijn huis, in mijn stad, in mijn land.
Maak mij tot uw gezondene.
(gebed uit Senegal)
(uit: Jan Brock, Geef ons heden ons dagelijks brood; Bidden met de armen)
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