
Nuttige data 
Wandeling parochie Sint-Niklaas 

Vrijdag 13 juli om 13u30 in het stiltegebied  

van Sinaai olv Danny De Rouw. 

 

Bedevaart naar Boskapel in Puivelde: 

Woensdag 1 augustus om 19u, aansluitend 

gezellige drink met zangstonde. 

 

Terrasjesavond parochie Sint-Niklaas 

Maandag 13 augustus om 19u30 op de Markt 

(Beverse kant). 

 

Terekenfeesten: Kom je helpen of eten? 

-Zondag 19 augustus om 12u00: mosselfestijn. 

-Woensdag 22 augustus om 14u30: 

 ontspanning met Walter en David Cantens. 

-Vrijdag 24 augustus om 14u30: kaarting. 

-Zaterdag 25 augustus om 18u00: 

 eetmaal, aansluitend trekking tombola en 

 muzikale afsluiter.  

 

Aanstelling parochieploeg Sint-Niklaas + 

ontmoeting vrijwilligers van de verschillende 

geloofsgemeenschappen 

Zaterdag 22 september om 17u in de 

Nicolaaskerk, aansluitend in de Eglantier. 

 

Vormingsavonden medewerkers liturgie en 

gebedsleiders 

Woensdag 14, 21 en 28 november om 20u00. 
 

"Kiemkrachtgesprekken" en "In een reeks van 4" 
Dinsdag 09 oktober 2018 - Puivelde  

Karel Malfliet: Laudate Si, de brief van Paus Franciscus 

en onze houding omtrent de schepping. 
 

Maandag 05 november 2018 - Tereken   

Annelien Boone: Jongerensynode. 
 

Maandag 10 december 2018 - Sinaai 

Mohamed Achaibi: Islam en Moderniteit. 
 

Woensdag 06 februari 2019 - Tereken   

Wilfried Rossel: Uittocht, doortocht, intocht, vanuit de 

Bijbel naar ons leven. 
 

Woensdag  13 maart 2019 - Belsele 

Marjan Bonaugure: God vertrouwen, sleutel of taboe? 
 

Donderdag 04 april 2019 - Tereken 

Luc Maes - leven in al zijn volheid. 
 

Donderdag 09 mei 2019 - Pastoor Van Ars 

Roger Burggraeve: Zand erover: over de moeilijke  

maar begaanbare weg naar vergeving en verzoening. 

We brengen de kruisjes naar het altaar  

van hen die vorige maand overleden zijn  

en nemen hen in ons gebed mee.  

 

Lied 

voorzang 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
  

allen 

Houdt mij in leven...  
 
Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

De natuur spreekt me zo vaak van U, mijn God, 

op zovele manieren. 

 

De seizoenen leren me 

dat alles zijn plaats heeft bij U, 

zowel de overdaad van de zomer, 

als de kilte van de herfst, 

het loslaten van de herfst  

en het nieuwe leven van de lente. 

 

Gij verbindt alles met elkaar, in U komt alles samen. 

 

Wat er in mijn leven ook gebeurt, 

Gij laat mij er nooit alleen mee. 

De natuur maakt me stil. 

Ik blijf in stilte nu bij U. 

11e zondag b-jaar 
17 juni 2018 
                     
 
 
 
 

 
Wil je wel geloven  
dat het groeien gaat? 



Stiltemoment 

 

Gebed met woorden van psalm 92 

  een psalm, een lied voor de sabbat. 

Ons samenzijn is een lied, een lofzang omdat  

wij bij God geborgen mogen zijn. 

Ook wanneer mensen sterven,  

houdt Hij hen verder in leven. 

De woorden van psalm 92 spreken van dit vertrouwen.  

 

vrouwen 

Het is goed de Heer te loven, 

uw naam te bezingen, Allerhoogste, 

in de morgen te getuigen van uw liefde, 

in de nacht van uw trouw. 
mannen 

De rechtvaardigen groeien op als een palm 

aan de Libanonrivier, 

als een ceder rijzen zij omhoog. 
vrouwen 

Zij staan geplant in het huis van de Heer, 

in de voorhoven van onze God groeien zij op. 
mannen 

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 

en blijven krachtig en fris. 
samen 

Zo getuigen zij dat de Heer recht doe, 

mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 

Loflied 
we zingen refrein, strofe 2, refrein, strofe 3 

en refrein  

(volgende week zingen we de 2 andere strofes…) 

Slotgebed 
Goede God, Gij zijt tot ons gekomen 

in de tekenen van Woord en Brood. 

Dit samenzijn gaf ons weer vertrouwen dat Gij  

bij ons zijt. Zo kan ons leven rijkelijk vrucht dragen. 

Vandaag en alle dagen die komen. Amen. 

 

Lied 

Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn; 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wond'ren om je heen. 
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven haat. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
 

DANKVIERING 24 juni 2018 

Het werkjaar, het schooljaar loopt stilaan op zijn 

laatste benen. Een mooie gelegenheid om eens 

terug te blikken op wat gedeeld werd in vreugde en 

verdriet. Daarom nodigen we dopelingen, eerste 

communicanten, vormelingen, trouwers, of zij 

die zich op het huwelijk voorbereiden, 

jubilarissen of andere feestelingen van harte 

uit. Maar ook als zich niet herkent in dit lijst, 

hopen we dat u toch ook wil en kan danken 

om wat geweest is. Zelfs als u van iemand 

afscheid moest nemen of een moeilijke periode  

door ging (of gaat), mag u zich welkom voelen:  

gedeelde leed is gedragen leed.  

En … we mogen ons gesterkt en geborgen weten 

door en bij elkaar en bij die Ene. Kom maar af! 

 

Misschien kan u zelfs iets 

meebrengen om op onze 'deeltafel' 

te plaatsen, zodat we na de viering  

iets kunnen drinken (en/of 

knabbelen). Dank u wel! 

Lukt dat niet? Even welkom! 



Onze Vader 

Gebed om vrede en vredewens 

God, Vader en Moeder van ons allemaal, 

wij danken U dat wij hier kunnen samenzijn 

en vragen U om vrede, 

om kracht en vreugde. 

Dat wij iets van uw aanwezigheid  

kunnen uitstralen naar de mensen 

die we vandaag ontmoeten. 

En zo uw vrede schenken. Amen. 
 

Inleiding op de communie 
 

Communie 

Om in stilte te lezen 
Om te kunnen groeien  

moeten zaadjes  

eerst gezaaid worden.  

Daarom: 

Dank je wel om het zaadje van je glimlach: 

het brengt licht in mijn leven. 

Dank je wel om het zaadje van je goedheid: 

het brengt rust wanneer ik jou ontmoet. 

Dank je wel om het zaadje van je vriendschap: 

het brengt warmte in mijn hart.  

Dank je wel om het zaadje van je tederheid: 

het geneest mijn wonden. 

Dank je wel om het zaadje van je liefde: 

het doet mijn liefde groeien. 

Inleiding op de lezingen 
Jezus zocht telkens weer naar beelden en verhalen die 

mensen zouden verstaan. Zo vergelijkt Hij het  

koninkrijk van God met een zaaier. Niet toevallig komt 

ook in de lezing een beeld terug uit de natuur:  

een sterke cederboom waarbij het goed toeven is. 

 

Eerste lezing   Ezechiël 17,22-24 
 

Orgel 
 

Evangelie  Marcus 4, 26-34 
 

Homilie 
 

Voorbeden 

Stil en onopgemerkt groeit uw rijk, God,  

want Gij laat uw schepping niet aan haar lot over.  

Daarom bidden wij: 

Draag in uw barmhartigheid, God: 

zij die rouwen, 

zij die op de vlucht zijn, 

zij die aan het blokken zijn, 

zij die gekwetst werden, 

zij die willen vertrouwen maar nog niet kunnen, 

zij die aan het scheiden zijn, 

zij die zoon of dochter niet meer zien, 

zij die zaaien, maar geen vruchten zien, 
 

zij die rustig vertrouwen, 

zij die uitkijken naar de vakantie, 

zij die zich geborgen voelen, 

zij die verantwoordelijkheid opnemen, 

zij die zorg dragen voor de natuur, 

zij die zich gelukkig prijzen. 



Draag ons allen, God in barmhartigheid, 

til ons op uit al onze kleinheid. 

Koester ons, Gij Vader, Moeder, God met ons… 

Draag mij God in barmhartigheid ... 
 

Belijdenis 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 

die het zaad laat kiemen en groeien  

en telkens nieuwe kansen geeft. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, die, door God  

gezonden, Mens is geworden, om ons nabij te zijn. 

Hij heeft ons de liefde voorgeleefd. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt, 

die de mensen hoop geeft, 

die de Bron is van mijn geloof. 
 

Ik geloof dat mensen verder leven  

in Gods barmhartigheid, 

in Zijn grote en eeuwige liefde, 

in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen. 

 

Offerande 
 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, Gij zaait het Woord  

en geeft het groeikracht. 

Wat klein is en onbeduidend, maakt Gij groot. 

Moge deze gaven van brood en wijn  

in ons vrucht dragen, zodat wij groeien in liefde. 

Wij vragen U dit,  

door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel,  
van alle stervelingen. 
 
Wij danken U, God, Vader, voor Jezus uw Zoon, 

die de weg gegaan is van alle zaad, 

en heeft het lot van alle stervelingen  

op zich genomen. 

Hij heeft zichzelf gegeven en zo genade gevonden.  

 

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven, 
het kleinste zaad in weer en wind  
moet sterven om te leven. 
 
De mensen moeten sterven voor elkander, 
het kleinste zaad wordt levend brood,  
zo voedt de één de ander. 
 
Wij danken U, God, voor de kiemkracht  

van het zaad van uw Liefde dat Gij ons schenkt. 

Rijkelijk strooit Gij het rond. 

Uit een klein mosterdzaadje groeit een grote boom, 

uit kleine daden groeien wondermooie dingen. 

Jezus heeft ons deze voorgeleefd, 

Hij bracht ons dichter bij U, Hij maakt alles goed. 

 

Daarom gedenken wij Hem hier en nu, 

met het teken van brood en wijn in ons midden …. 
 instellingswoorden 

 
Wie als een God wil leven, hier op aarde 
Hij moet de weg van alle zaad 
en zo vindt Hij genade. 
 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf voor iedereen op aarde. 
 
Gij zijt ook leven, God,  

voor alle mensen die gestorven zijn. 

Zij zijn de weg gegaan van alle zaad. 

Zij brachten rijke vruchten voort. 

Hen willen wij hier en nu gedenken, 

in het vertrouwen dat uw Vaderlijke liefde 

ook met hen meegaat, 

over alle grenzen heen, in uw liefde. 

(…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


