
 

Intrede 
Ondertussen klinkt er orgelmuziek 

 

Lied 

Welkom  

Welkom in deze viering die uitnodigt  

om ons te verbinden  

... 

met onze diepste Bron, onze Bondgenoot  

voor goede en kwade dagen, God zelf.  

 

We mogen ons weer welkom voelen  

bij Hem die zich met ons wil verbinden  

en voor ons wil zijn  

als Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

We zijn allemaal verbonden 

https://www.youtube.com/watch?v=t4gLIXnlw2I  

 

 

Startviering    
22 september 2019 

   
 
 
 
 

    
Verbonden met  
onze geloofsgemeenschap 

https://www.youtube.com/watch?v=t4gLIXnlw2I


Stiltemoment 

 

Gebed om samen te bidden 

Goede God, 

U brengt ons hier samen  

om onze band met elkaar te doen groeien, 

de band van vrede en vriendschap, 

zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. 

Wij bidden U: 

dat wij ons geroepen weten 

om mee te bouwen  

aan een betere wereld voor alle mensen. 

Dank dat U ons daarbij helpt 

en ons telkens opnieuw nieuwe kansen geeft. 

Amen. 

 

Eerste lezing uit het boek Genesis 

God sprak tot Noah:  

Als teken van mijn verbond  

zet ik mijn regenboog in de wolken.  

Als jullie die boog zien,  

zullen jullie denken aan de verbondenheid  

tussen Mij en alle levende wezens." 

 

Een stukje muziek  

 

Inleiding op het evangelie 
Om naar die woorden van Jezus te luisteren  

maken we een teken en zeggen: 

Jezus, ik denk aan Jou. 

Jezus ik spreek over Jou. 

Jezus ik hou van Jou. 

 

Evangelie  naar Johannes 17, 20-26 

 

Lied  
Ondertussen gaan misdienaars en afgevaardigden  

van werkgroepen en bewegingen naar achter. 

In het kader van het ORGELFESTIVAL wordt in 

de Nicolaaskerk aanstaande vrijdagavond  

27 september een concert gegeven met als 

titel: “Trompet versus orgel en omgekeerd” 
Manu Mellaerts (1ste solotrompettist bij het 

orkest van de Nationale opera “De Munt” te 

Brussel) en Tom Hoornaert (gerenommeerd 

concertorganist) gaan met elkaar in dialoog. 

Ze brengen een bloemlezing uit het repertoire 

voor orgel en trompet. Herkenbaar, 

verrassend en uitdagend. Kortom: Een lust 

voor het oor! Aanstaande vrijdag dus om 20u 

in de Nicolaaskerk. Kaarten via het cultureel 

centrum van Sint-Niklaas. 

De gezinnen met kandidaat vormelingen  

worden na de koffie of de chocomelk  

aan het koffiehoekje,  

verwacht in de zaal van Ons Huis,  

rond 12u. Tot zo! 

Vergeet niet je handtekening te zetten  

bij het buitengaan! 

 

We willen immers  

allemaal  

toch meer vrede  

in de wereld?? 

De gebedskalender van Kerk en Leven  

kan weer besteld worden: 

Noteer uw naam op de lijst  

achteraan in de kerk 

of stuur een mailtje naar:  

lieve.vandriessen@telenet.be. 

Je kan het ook doorgeven via het 

secretariaat: 03 776 11 07 

Bestellen voor 15 oktober  

kost € 11. 



Slotgebed 

God verbonden met ieder van ons,  

laat dit samenzijn en dit samen bidden ons 

verder ‘kracht geven’  

tot vrede en vreugde in het eigen leven,  

tot liefde en solidariteit met allen,  

tot bescherming van de kwetsbare medemens.  

We vragen het in Jezus’ naam. Amen. 

 

Mededelingen 

 

Lied  1x voorzang, 2x allen samen 

 

Zending en zegen 
 

 

Emma De Rudder speelt  

een vrolijk stukje op accordeon. 

Dank ook aan Christophe Bursens  

voor zijn orgelmuziek! 

Geloofsbelijdenis  Jeanne Devos 
Ik geloof dat  

waar mensen het opnemen voor de zwakken,  

we een beetje Gods wereld bereiken.  

Ik geloof dat  

waar we samen strijden  

voor rechtvaardigheid en menswaardigheid  

voor allen,  

we samen groeien tot een menselijke wereld  

van vrede en vreugde.  

Ik geloof dat wij de wereld  

dagelijks mee scheppen.  

Ik wil me samen met velen  

inzetten voor een betere wereld,  

maar dan stukje bij beetje, dag na dag.  

 

We bouwen samen de tafel op  

 

Een moment met de kinderen 

 

Gebed bij het brood van leven  

Nu wij samen de tafel hebben gedekt, 

mogen we ook onze intenties erbij brengen. 

Dankbaar omdat Gij, God, 

thuis zijt op de tafel van ons leven. 

 

We danken voor de vele verenigingen  

en werkgroepen van onze geloofsgemeenschap. 

 

Wij bidden dat wij zelf  

open komen voor verbondenheid  

met wie we nog niet verbonden zijn. 

 

 

 

 

 



Bij het begin van de vredesweek  

bidden we voor zovelen  

die niet in vrede kunnen leven:  

geen vrede met zichzelf,  

geen vrede met buur of familie,  

geen vrede in hun land. 

Wij bidden voor de vormelingen en hun familie  

die dit werkjaar de weg naar het Vormsel  

willen gaan. 

 

Lied 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 

Wij bidden voor de mensen  

met wie we voor altijd verbonden blijven,  

ook nu ze gestorven zijn: (…) 

We mogen aan God  

ook onze eigen intenties toevertrouwen … 

 

Lied 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 

God, onze Vader, 

wij danken U  

voor al die mensen die in U geloven. 

Wij danken U  

voor Jezus Van Nazareth. 

Telkens als wij eten van dit gebroken brood 

verkondigen wij zijn dood,  

maar zeggen we vooral dat Hij leeft. 

Hij spreekt ons aan, Hij bemoedigt en troost 

en is herkenbaar in gebaren van genade:  

'Heb elkander lief'. 

Hij zegt ons: 

'Doe dit en denk aan mij.  

Breek je brood en deel je levenskracht, 

Wees zachte kracht,  

mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld'. 

 

Daarom danken wij, U, God, 

voor dit gezegend brood,  

voor gezegende mensen  

die het gebroken brood delen 

zodat er genoeg is voor iedereen. 

God, Gij geeft niet op, Gij gaat door, 

omdat Gij zoveel van ons houdt.  

Amen. 

 

 

 

 

 

Onze Vader 
Om samen te bidden staan we recht  

en geven we elkaar een hand, in verbondenheid. 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 

Amen. 

  

Vredewens  

God, Gij zijt met ieder van ons verbonden, 

daarom bidden wij om uw vrede: 

dat wij tot elkaars verbeelding spreken, 

dat wij uw Licht laten schijnen, 

dat wij in uw Geest bewegen 

en mensen zijn die verbonden leven, 

naar uw beeld en gelijkenis. 

Zo is uw vrede herkenbaar in ons midden. Amen. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u…. 

 
Tijdens de vredewens  

wordt de regenboogsjaal  

aan het kruis gehangen. 

 

Communie 

 

Om in stilte te lezen 
Iemand vertelt: 

Op een dag nam ik een taxi naar de luchthaven.  

De taxi-chauffeur reed netjes op de rechter rijstrook,  

toen er plotseling een auto uit een parkeerplaats de 

weg op schoot. De taxi-chauffeur ging vol in de 

remmen, slipte en miste de andere auto met een 

paar centimeter. 

De chauffeur van de andere auto schudde met zijn 

hoofd en begon te schreeuwen naar ons.  

De taxi-chauffeur lachte en zwaaide oprecht 

vriendelijk naar de man.   

Ik vroeg: ‘Waarom doe je dat?  

Deze man rijdt ons bijna het ziekenhuis in.’ 

‘Tja,’ zei de taxi-chauffeur, 'mensen lopen vaak rond 

met frustratie, boosheid en teleurstelling.  

Als dat zich opstapelt, moeten ze een plek vinden 

om het te dumpen. Soms dumpen ze het op mij.  

Ik vat dit niet persoonlijk op. Ik glimlach, ik zwaai,  

ik wens ze het allerbeste en ga vrolijk verder.  

Ik neem hun stapel niet aan,  

zo neem ik het ook niet mee naar andere mensen  

op het werk, thuis of op straat. 


