
   

Lied   

 

Slotgebed 

Goede God, 

wij danken U voor uw woord, 

voor het brood en de wijn, 

voor het voedsel voor onze ziel. 

Doe ons opstaan en terug gaan  

naar het leven van alle dag. 

Versterk ons geloof 

en doe ons gaan in vertrouwen. 

Dat vragen wij U, door Jezus Christus. Amen. 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Eén die op zijn stappen is teruggekeerd 

en een begin maakt 

van een nieuwe manier van leven 

en kiest voor een leven 

in verbondenheid 

met de grote Genezer. 

  

Eén die dankt  

en niet meer normaal vindt 

al het goede dat gebeurt. 

Eén die dankt 

om het wonder dat hij ziet 

als mensen goed zijn voor elkaar.  

Achteraan in de kerk liggen de flyers van 

de Kiemkrachtgesprekken & Reeks van 4 

in onze parochie voor 2019-2020 

Neem maar mee! 

 

Lied   

Welkom 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

God, 

er wordt nog zo weinig 'dank u wel' gezegd.  

We vinden het zo vanzelfsprekend  

dat we leven, dat we gezond zijn,  

dat we kunnen werken,  

dat er zoveel mooie en goede dingen bestaan,  

dat we kunnen rekenen op anderen.  

We denken teveel dat we daar allemaal  

recht op hebben.  

En toch is alles wat we hebben, wat we zijn, gave: 

een gave Gods of een gave van mensen.  

Er zijn zoveel mensen die zich met hart en ziel  

gratis inzetten, zonder dat zij daartoe verplicht zijn.  

 

Help ons dagelijks 'dank u wel' te zeggen  

tegen onze medemens én  

U alle eer te brengen zodat we dichter staan 

bij de geest van het evangelie. Amen. 
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Dankbaar om … 



Eer aan God 

Eer aan God in de hoge, 

schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 
 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 
 

Mensen in wie Hij zichzelf erkent, 

door hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid. 
 

Eer aan God in de hoge,  

Hij sluit een verbond met de kleinen  

en de zwakken en met allen  

die zijn boodschap waar willen maken. 
 

Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede brengen, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
 

Moge God ons vinden, als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus,  Amen. 

 

Gebed 

God, Gij die liefde zijt, 

uw Geest houdt mensen gaande, 

uw liefde leidt ons door de jaren heen. 

Wij danken U daarvoor. 

Vandaag willen we speciaal 'dank u wel' zeggen  

voor de vriendschap, de liefde en de inzet  

die wij van zovelen ontvangen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie  

worden mensen met een huidziekte genezen.  

De klemtoon ligt op de reactie van die mensen.  

De Syriër Naäman bekeert zich tot de God van Israël.  

Eén van de tien melaatsen uit het evangelie,  

een Samaritaan nog wel, wordt volgeling van Jezus.  

 

Eerste lezing 2 Koningen 5, 14-17 
 
Lied 

Onze Vader   

Lied om vrede   

Die vrede van de Heer, zij altijd met U 

En geven we die vrede door aan elkaar. 

 

Inleiding op de communie 

 
Communie 

 
Om in stilte te lezen  Carlos Desoete 
Tien zijn er genezen, 

één teruggekeerd 

om God te danken.  

  

Eén die meer ziet 

dan zijn niet meer geschonden huid, 

en weet dat echte genezing 

onderhuids begint 

in de bekering van het hart. 

  

Eén die verder ziet 

en oog krijgt voor de Bron, 

voor Hem die kracht is, 

die mensen doet beter worden…. 



Onvergetelijk wat Hij zei over de vrije vogels: 

ze zaaien noch maaien, slaan niet op in schuren  

en lijden desondanks geen gebrek; 

over de bloemen in het wild:  

ze zetten geen stap, ze spinnen geen draad  

en er is geen mens zo gekleed als zij. 

 

Vanop de berg zag Hij de wereld  

op zijn kop: 

zalig de armen,  

want je bent niet gelukkig om wat je bezit 

en je wordt niet rijk van wat je hebt; 

zalig die van wapens niet willen weten,  

ze winnen de wereld zonder geweld; 

zalig die hun zinnen zuiveren,  

ze vinden God in de diepte van hun hart; 

zalig die deemoedig zijn:  

als een kind bij moeder  

zijn zij geborgen bij God. 

 

In dit vertrouwen heeft Hij  

van het leven afscheid genomen (…). 

 

Zijn dood gedenken wij, 

Zijn opstanding belijden wij, 

Zijn toekomst verwachten wij. 

 

Roep ons op, God van liefde, tot dankbaarheid  

voor de gemeenschap met U, met elkaar  

en met alle mensen die ons tot hier  

hebben geleid; die nog met ons meegaan  

in geloof, hoop en liefde,  

of die ons blijven begeleiden vanuit  

uw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

In het bijzonder bidden wij vandaag voor (…) 

 

Roep ons op, Vader,  

tot de volle menselijkheid  

van uw Zoon Jezus Christus, 

die de zieken geneest, de zonden vergeeft, 

de hongerigen spijzigt,  

de kleinen tot zich roept, 

en voor iedereen woorden heeft  

van eeuwig leven; 

die ons zijn Geest zendt  

om de weg vrij te maken 

naar vrede en geluk onder de mensen. 

Daarvoor blijven wij U danken  

en verheerlijken, met en door  

Christus de Heer, 

vandaag en alle dagen die U ons geeft. 

Amen. 

 

 

 

 

Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God, voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft. 
 
Dank U voor vele bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle hel'dre kleuren, dank U voor muziek. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U, dat ik nu weet daarvan, 
dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan. 

  

Evangelie    Lucas, 17, 11-19 
Jezus ik denk aan Jou 

Jezus, ik spreek over Jou 

Jezus, ik hou van Jou 
 

Homilie 
 

Voorbeden 

Bidden we voor hen 

die liefhebben over alle grenzen heen: 

dat zij onze wereld genezen 

van eigenwaan en vooroordeel; 
 

voor allen die verdraagzaam zijn: 

dat ze de wereld genezen van bekrompenheid; 
 

voor hen die volharden in het geloof: 

dat ze de wereld genezen  

van lauwheid en lusteloosheid; 
 

voor allen die zo trouw de weg van Jezus gaan: 

dat wij hen danken en met hen meegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden we voor wie uit onze samenleving  

worden geweerd,  

wie met een scheef oog worden bekeken,  

omdat ze niet beantwoorden  

aan onze normen of cultuurpatronen.  
 

Bidden we voor hen die ruimte en tijd vrijmaken  

voor mensen aan de rand. 

Dat er steeds mensen zijn 

die met ‘open ogen’ naar hen kijken 

en zien dat zij het evenbeeld zijn van U, God. 

Danken wij God voor elkaar, … 



Bidden we voor alle gehuwden  

en samenwonenden, 

dat ze, ook na jaren, elkaar blijven waarderen 

en zomaar ‘dank je wel’ kunnen zeggen  

tegen elkaar. 

Dat ‘trouw’ een belangrijk woord blijft 

en de zorg voor familie en vrienden  

‘samen’ wordt gedragen. 

Voor hen die alleen achterblijven,  

dat ze de moed vinden  

om verder te gaan met hun leven  

en nieuwe kansen grijpen. 

 

Bidden we voor de kinderen die gedoopt zijn:  

Hector Hoornaert en Lore Van Daele, 

dat ze een zegen zijn voor hun ouders en familie  

en dankbaar leren zijn voor het leven  

hen gegeven door God en hun ouders. 

Danken wij God voor elkaar, … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, die het begin  

en de laatste zin der dingen is; 

een God zonder wie   

er geen mensen bestaan, 

ons leven maar schijn is, 

een schim zonder naam. 

Ik geloof in God  

die Abraham uit zijn land op weg riep  

naar een nieuw leven, 

een God van belofte die mensen bevrijdt 

ons leven-ten-dode- met toekomst verrijkt. 

  

Ik geloof in God 

die mateloos onze zijde koos  

in een evenmens, 

een God die een Vader wil zijn, 

mensen trouw blijft, steeds weer  

en zo ons leven ten einde toe  

hoopvol laat zijn. 

  

Ik geloof in God die ons, 

getrouw door zijn woord en geest,  

in leven houdt: 

een God die geen mens verloren laat gaan, 

die ons leven ten volle vervult van zijn naam. 

 

Gebed over de gaven 

God,  

Gij brengt ons hier samen  

en schept zo verbondenheid van mens tot mens. 

Vader, wij geven U dit brood en deze wijn, 

het is het werk van onze handen en van ons hart. 

Wij willen U danken  

voor al het goede in het leven. 

Neem onze gaven van dankbaarheid aan. Amen.  

Bidden bij brood en wijn van leven 

Heer onze God,  

schepper van hemel en aarde, 

wij danken U  

voor alles wat leeft en ademhaalt, 

voor het licht van deze dag, 

voor het geluk en de liefde  

die in ons midden ontstaan; 

voor mensen die, zoals Gij,  

ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 

  

Wij zeggen U dank  voor die ene mens,  

Jezus van Nazareth, uw Zoon. 

Hij is uw evenbeeld omdat Hij er is  

voor de minste van de mensen. 

  

Hij is er ook voor hen  

die het goed hebben in dit leven, 

door hen voor te gaan in dienstbaarheid  

tot in de dood. 

Daarom zeggen wij U van harte dank  

en aanbidden U met de woorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was een man met het hart op de tong,  

had niet dat moeilijke van geleerden 

die met letter en wet het leven verduisteren. 

 

Hij vertelde het alledaagse leven: 

over een zaadje zo klein  

en de boom zo groot; 

over een man met schuren vol  

en zo arm als wat; 

over een kind dat wegliep en terugkwam; 

over de mensen die bij het goed dat ze 

doen 

en het kwaad dat ze laten, 

niet weten dat zij God voor zich hebben. 

Duidelijke taal voor wie horen kan. 

 


