
Stap je mee in de traditie? 

335e bedevaart naar Halle: 7 september 2019  
  

 Grote bedevaart: vertrek 3u40 - 60 km 

 Korte bedevaart: vertrek: 10u30 - 20km 

 Fietsbedevaart: vertrek: 12u30 - 60km 

 Busbedevaart: vertrek: 10u30 
 

Meer info en inschrijven:  
bedevaartstniklaashalle.blogspot.com of bij  

Gerrit Nicque, Waasland Drinks, PJ Charlottelaan 12. 
 

Tom Vercauteren gaat dit jaar voor de 25e keer mee.  

Zijn getuigenis is te lezen op de website van de parochie: 

www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-niklaas.   

Een fragment: 

"Zo voelt dat voor mij, als kerel van 41 jaar: ik mag even 

als kleine jongen op de schoot van Maria kruipen en mijn 

verhaal doen. Even vertellen wat er dit jaar goed gegaan 

is, wat er minder was, wat ik voor volgend jaar hoop, ... 

En uiteraard even bidden: voor mijn gezin, mijn familie, 

voor de bedevaarders die wegens ziekte niet mee kunnen, 

en voor zo veel meer." 

Inschrijven via de website of via het 

blaadje achteraan bij het koffiehoekje. 

 

   

Lied melodie: ZJ 549 (dit huis gereinigd en ...) 

Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
 
Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleuren van elk seizoen. 
 
Gezegend die een woonplaats maakt, 
voor wat beweegt en ademhaalt, 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 
Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 
Gezegend zijt Gij om Uw Woord, 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 
Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
 

Welkom 

 

Stiltemoment 

 

Bidden om nabijheid en lofzang 
psalm 65 (64) 

 

Voor U moet men zingen in Sion, God, 

en U in Jeruzalem dankoffers brengen. 

 

Tot U, die ons bidden aanhoort, 

komt iedere mens met zijn zonden. 

 

Al heeft onze ontrouw ons meegesleept, 

Gij zijt een God van verzoening. 

 

22e zondag door het c-jaar  

1 september 2019 

   

Werelddag  

van gebed  

voor de Schepping. 
 

   Gezegend  
de Schepper 



Gelukkig de mens die Gij roept en ontvangt, 

die in uw voorhoven woont: 

 

hij deelt in de overvloed van uw paleis, 

de heilige rust van uw tempel. 

 

Op wondere wijze verhoort Gij ons bidden, 

God onze redder, getrouw aan uw woord. 

 

Naar U zien de randen der aarde uit, 

de kusten ver over zee. 

 

Gij die het gebergte stut met uw kracht, 

Gij die met almacht omgord zijt; 

 

Gij die het gedruis van de zee bedwingt, 

het razen van golven, het tieren van volken: 

 

Gij dwingt met uw tekenen eerbied af 

tot aan de grenzen der aarde; 

 

En jubelen doet Gij de poorten 

waardoor de zon opstijgt en daalt. 

 

Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt, 

haar rijk en vruchtbaar gemaakt. 

 

Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens 

de halmen hebt Gij bereid voor het graan 

zo hebt Gij voor alles gezorgd. 

 

Gij drenkt de voren en effent de kluiten, 

doorweekt ze met regen  

en zegent het zaad. 

Het hele jaar is omkranst met uw gaven, 

uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid. 

 

Op eenzame steppen glinstert de dauw, 

een gordel van heerlijkheid ligt om uw heuvels; 

 

De beemden dragen een kleed van kudden,  

de dalen een deken van graan: 

het is al jubel en lofzang. 

 

Gebed 

Heer, onze God, 

wij zijn dankbaar voor onze vrienden en relaties, 

voor het geluk met hen  

samen te zijn aan één tafel. 

Maar wij bidden U: 

dat wij, in navolging van uw Zoon, 

samen zitten vanuit eerbied en respect  

voor alles en iedereen van uw schepping 

Alleen zo werken wij  

aan een rechtvaardige wereld. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

Eeuwige Vader, 

hoe wonderlijk zijn al uw werken; 

hoe machtig zijn de dagen en seizoenen, 

de bergen en oceanen en alles wat daar leeft. 

Maar wij zien ook hoe kwetsbaar dat alles is, 

wanneer uw mensen geen grenzen kennen. 

Daarom bidden wij U: 

schenk ons de nodige wijsheid en kracht 

om mee zorg te dragen voor uw schepping. 

Laat ons meebouwen 

aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

zoals Gij die hebt voorzien. 

Gij die liefde zijt 

in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Lied  
1x voorzang, 1x aanzingkoor, 2x allen 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Behoed ons voor het onverstand 

dat schade toebrengt aan uw schepping, 

en leer ons dat alles zijn plaats heeft  

en zijn rol vervult, 

en dat ook het nietigste 

onvervangbaar is. 

God, die ons laat oogsten 

wat wij gezaaid hebben, 

geef ons vertrouwen  

in de goede afloop 

van wat wij met liefde begonnen zijn. Amen. 

Startviering geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken: 
zondag 22 september 2019 om 10u30.  

Ook alle bewegingen en werkgroepen zijn welkom  
om in deze gezinsviering in verbondenheid  

mee de start te maken! 



God, wij danken U 

omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,  

maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd. 

Van daaruit geloven wij dat Gij ons allen nieuw  

leven geeft, ook als wij gestorven zijn.  

Daarom bidden wij vandaag voor (…). 

 

Jezus heeft ons geleerd  

dat niemand groter liefde heeft  

dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.  

Moge die boodschap in ons verder groeien. 

 

Zo kan in verbondenheid  

van de ene mens met de andere 

wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan  

van vrede en vriendschap. 

 

Onze Vader 

 

Een wens van vrede 
Vrede aan allen die bescheiden te werk gaan,  

die in alle eenvoud doen wat goed is.  

 

Vrede aan allen die verstandig en wijs  

anderen een richting door het leven wijzen. 

 

Vrede aan alle arme en zieke mensen. 

 

Vrede aan u, naar hier gekomen  

om ons samenzijn rond Jezus te vieren. 

 

Die vrede schenkt Gij ons! 

Wensen wij die vrede elkaar toe.  

 

Inleiding op de communie 

 
Communie 

Om in stilte te lezen  Frans Cromphout 
Dit gebed kan ons helpen om het gebed tijdens 

deze 'scheppingsperiode' thuis verder te zetten. 
 

Gij die zon en schaduw geeft, 

leer ons, God, 

onze dagen naar waarde te schatten, 

het licht te zien van de morgen 

waarin alles nieuw is 

en het licht van de avond 

waarin alles tot rust komt. 

Gij die ons overvloedig geeft 

de vruchten van de grond, 

maak ons dankbaar voor de aarde 

die ons draagt en voedt. 

Leer ons opnieuw de wijsheid van de aarde: 

de kruiden en hun verborgen krachten, 

de bloemen en hun taal, 

de dieren, groot en klein: 

zij doen het werk waarvoor zij gemaakt zijn. 

Inleiding op de lezingen 
Jezus Sirach leeft in de tweede eeuw voor Christus in 
Jeruzalem, de hoofdstad en het religieuze centrum van 
het land. De inzichten rond wijsheid verbindt hij met 
het geloof in God.  
Net als in het evangelie zien we dat geloven samengaat 
met nederigheid en bescheidenheid. 

 

Eerste lezing  

uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach  
3, 17-18.20.28-29 
 

Orgel 

 

Evangelie  Lucas 14, 1. 7-14  

 

Acclamatie 

Homilie 

 

Voorbeden 
'Gebed voor onze aarde' van paus Franciscus  

uit zijn encycliek Laudato Si’ 

 

Almachtige God 

die aanwezig bent in heel het universum 

en in het kleinste van Uw schepselen, 

Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, 

stort over ons de kracht van uw liefde uit 

opdat wij het leven en de schoonheid  

beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dompel ons onder in vrede wij 

als broeders en zusters leven 

zonder iemand schade te berokkenen. 

Zend uw Geest… 
 



O God van de armen, 

help ons de verwaarloosden te hulp te komen 

en degenen die op deze aarde vergeten worden 

en in uw ogen zoveel waarde hebben. 

Zend uw Geest… 
 
Genees ons leven, 

opdat wij beschermers zijn van de wereld, 

en geen roofdieren, 

opdat wij schoonheid zaaien 

en geen vervuiling noch vernieling. 

Raak de harten 

van hen die alleen winst nastreven 

ten koste van de aarde en de armen. 

Leer ons de waarde van ieder ding 

te ontdekken, met bewondering te beschouwen, 

te erkennen dat wij ten diepste één zijn 

met alle schepselen 

op onze weg naar uw oneindig licht. 

Zend uw Geest… 
 
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. 

Ondersteun ons, zo bidden wij U, 

in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. 

Zend uw Geest… 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde. 

 

Ik geloof dat God zijn schepping aan ons 

heeft toevertrouwd opdat wij zijn werk  

voortzetten en deze aarde voor alle mensen  

bewoonbaar maken. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

de verlosser van de wereld. 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 

om mee te werken  

aan de opbouw van een betere wereld. 

 

Ik geloof in de Geest van God 

die de mensen tot eenheid wil brengen 

in één grote gemeenschap. 

 

Ik geloof  

dat ik persoonlijk word aangesproken 

om aan zijn schepping mee te werken, 

samen met alle mensen van goede wil. Amen. 

 

Offerande 

 

 

 

 

 

Gebed over de gaven 

Gastvrije God, 

uit het goede van uw schepping 

bieden wij U de gaven van brood en wijn aan. 

Zegen deze gaven tot een teken 

van uw aanwezigheid in ons midden. 

Aanvaard hierbij onze oprechte wil  

om ons te blijven inzetten voor het goede. 

Wij vragen het U in naam van Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, onze Vader, 

wij danken U voor al die mensen, 

die, door de eeuwen heen, uw oproep  

hebben gehoord en beantwoord. 
 

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen 

die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, 

naar de realisatie van uw Rijk  

van vrede en gerechtigheid. 
 

Wij danken U voor hen  

die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,  

voor de moedigen die nooit opgeven. 
 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus 

omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft,  

hoe wij met elkaar kunnen omgaan,  

armen kunnen helpen,  

bedroefden kunnen troosten,  

voor zieken kunnen zorgen  

en een hart kunnen hebben  

voor mensen die nergens meetellen. 
 

Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop Gij ons lief hebt  

danken wij U en daarom zingen wij U toe: 

 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam deze Heren.  
Hosanna in de hoge. 

 
God, onze Vader,  

die het vuur van uw liefde gelegd hebt  

in de harten van de mensen,  

houd dit in ons brandend.  

Gij zendt ons uw Geest  

om te doen wat Jezus deed.  

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen  

om het brood te delen met elkaar (…) 

 
Als wij dan eten van dit brood en drinken  
uit deze beker, verkondigen wij de dood  
des Heren totdat Hij komt. 


