
Lied 

Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Vormingsavonden liturgie: voor alle 

geïnteresseerden, zeker ook voor alle 

liturgiemedewerkers! 

telkens 19.30 tot 22.00 uur in de Heilige Familiekerk: 

Woensdag 14 november 2018: 

-Wat viert de liturgie, wat zijn de bouwstenen? 

-De liturgische ruimte onder de loep genomen. 

Woensdag 21 november 2018: 

-De woorddienst van nabij bekeken. 

-De liturgische kalender, hoe lees je teksten, gebeden? 

Woensdag 28 november 2018: 

-De dienst van de eucharistie ontleed. 

-Opbouw, liturgische boeken en hulpmiddelen,…. 

INSCHRIJVEN voor 1 NOVEMBER via: 

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

niklaas Of via het secretariaat: 03 776 11 07. 

Allerheiligen: viering om 10u30  

met het Sint-Ceciliakoor 

Allerzielen: viering om 19u30 

Telkens in de Sint-Jozefkerk.  

Ter gedachtenis van onze overledenen 

 

We dragen de kruisjes van de mensen  

die vorige maand overleden zijn in ons midden  

en nemen alle gestorvenen mee in ons gebed.  
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En de mens met zijn handen  
om een bloem te plukken 
en te bouwen aan een huis 
en te wonen met de kinderen,  
naar Hem gemaakt. 
Alles begon met God... 
 

Welkom 
Vandaag vieren we wereldwijd Missiezondag, 

een gelegenheid om stilt te staan hoe wij dienstbaar  

kunnen zijn, in woord en daad. 

Om de ander in waarde te laten en een hand  

uit te steken, zodat er een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde ontstaat, waar het goed is voor iedereen. 
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Wereldmissiezondag 

… een Kerk van dienende mensen... 



We gedenken ook vandaag hen die  

in de maand september hier hun uitvaart hadden.  

Zo bidden we in verbondenheid:  

in de naam van de Vader, de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 

 

Gebed om nabijheid 

God, doe onze ogen opengaan: 

dat we leren zien wat anderen helpt  

om meer mens te worden. 

Doe onze oren opengaan  

voor de roep om gerechtigheid: 

die wij dagelijks om ons heen horen. 

Doe ons hart opengaan  

voor het verlangen naar leven: 

dat we voelen wanneer we ons verbinden. 

Doe onze mond open 

wanneer woorden van hoop nodig zijn: 

dat wij niet langer zwijgen  

over onrecht en onderdrukking, 

dat wij ons laten horen  

voor hen die die geen stem hebben.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria 

 

 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vrede zijn op aarde, vrijheid en vrede  
in Jezus’ naam. Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk, die leeft door  
Jezus’ Geest, vandaag en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 

 

Slotgebed 

God, wij willen niet vergeten  

dat Jezus gekomen is om te dienen. 

Hij trok de aandacht niet op zichzelf, 

maar schudde de wereld wakker  

en nodigde de mensen uit om dienstbaar te zijn. 

Voorbehouden plaatsen kende Hij niet,  

wilde Hij niet,  

van 'promotie' lag Hij niet wakker, 

alleen mensen hielden Hem wakker… 

Hij wilde het geluk van zijn medemensen. 

God, Gij helpt ons zijn voorbeeld te volgen 

en zo echte 'christenen' zijn, vandaag en alle dagen. 

Amen. 

 

 

Om in stilte te lezen  Carlos Desoete 
Missie is ook hier 

en is een zaak van elk van ons. 

Jij en jij en jij … en wij : 

wij hebben allemaal onze missie : 

de buurt waar je woont, 
op het werk of in de school, 

de zieke die je bezoek verwacht, 

de arme mens naast je deur, 

de vele acties, organisaties en bewegingen 

die gedragen worden door vrijwilligers… 
 

Ieder beleeft zijn missie 

op zijn eigen wijze en met eigen talenten. 

Maar telkens gaat het om hetzelfde: 

wij zijn hier niet voor onszelf, 

en onze gemeenschap is geen doel op zich, 

maar een middel 

om deze wereld zijn echte bestemming te geven: 

een plek te worden waar Hij die heet: 'Ik zal er zijn' 

de rode draad wordt van ons denken,  

doen en handelen, waar onze God gebeurt. 
 

Missie is hier én is veraf. 

Want er is maar één wereld  

en er zijn geen grenzen  

aan de solidariteit noch aan de liefde. 



Steeds opnieuw  trok Hij zich terug  

om tot U te bidden. Zijn Geest lag in uw handen. 

Zo was het ook die avond (…) 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Door Hem zien wij met nieuwe ogen. 

Hij is uw beeld en gelijkenis,  

licht van uw Licht. 

Zend zijn Geest over ons  

zodat wij op Hem gelijken. 
 

Nu vragen wij U: neem hen die ons in de dood 

zijn voorgegaan, op in uw Licht (…). 

Dat zij met Jezus en met ons U mogen loven en 

prijzen en U zien van aangezicht tot aangezicht. 

Amen. 

 

Onze Vader 

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 
 

Dat uw naam mag klinken  

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

Dat uw rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 
 

Dat uw wil mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond. 
 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 
 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 
 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, dat wij  

voor anderen een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Waar mensen zijn, maken ze ruzie,  

daar is jaloezie en onrecht. 

Maar ook liefde en heel veel goede wil. 

Gij schenkt ons uw vrede, Heer,  

zodat het goede overwint. Amen. 
 

Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 

Geven wij elkaar een teken 

van die vrede. 

 

 

 

 

 

Gebed 

God, onze Vader, op deze wereldmissiezondag 

danken wij U voor zoveel mensen die zich inzetten 

voor anderen, overal in de wereld. 

Wij bidden U: geef ons de rust 

om open te staan voor uw droom  

van een dienende gemeenschap. 

Dat vragen wij U in naam van Jezus Messias 

die ons voorgaat in dienstbaarheid. Amen. 

  

Eerste lezing 
uit:  "Jeanne Devos: denken en doen,  

        een leven in spiritualiteit" 

Ik droom ervan  

dat alle mensen dezelfde kansen krijgen,  

dat ze hun eigen leven  

mogen bepalen en niet klein worden gehouden  

door allerlei machtsstructuren.  
Vanaf 1967 sprak de bevrijdingstheologie mij aan.  

Maar het grootste bevrijdingsgevoel  

had ik bij het lezen van het evangelie.  

Jezus trok naar Jeruzalem,  

maar hij ging niet naar de hoofdtempel,  

wel naar de poel van Betsaïda.  

Daar lag een lamme man te wachten op genezing,  

al 38 jaar, een periode die in verschillende  

Bijbelse teksten geldt als de tijdsduur  

die de weerstand van iemand volledig kan breken.  

Voor mij is die man in de poel  

niet alleen symbool voor individuele mensen,  

maar ook voor de massa die klein gehouden wordt  

en van wie de weerstand afbrokkelt.  

En dan komt Jezus eraan. Hij zegt niet:  

'Hier is een matras zodat je comfortabel ligt'. 

Dat vergelijk ik met doekjes voor het bloeden  

zoals van bepaalde hulporganisaties.  

Maar 'Sta op en ga'. Dat is onze manier van werken:  

wij willen bij mensen zijn en samen met hen  

hun veerkracht verhogen zodat ze kunnen opstaan  

uit slavernij. 

  

Orgel 

 

 

Evangelie   
Marcus 10, 35-45 

In het evangelie spreekt Jezus over zijn fundamentele 

keuze: op de laatste plaats gaan staan om te dienen,  

zijn leven geven voor velen opdat ze ten volle leven. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij voor onze missionarissen  

en ontwikkelingshelpers.  

Dat zij Gods liefdesboodschap blijven doorgeven. 

Dat zij volhouden,  

ook in moeilijke omstandigheden. 

En we bidden voor alle kerken,  

waar ook ter wereld. 

Dat zij haarden van zorgzaamheid zijn. 



Bidden wij voor hen die slachtoffer zijn  

van de willekeur van de machtigen;  

voor hen die thuisloos zijn,  

op de vlucht voor geweld en terreur, 

rondzwerven of in kampen verblijven. 

Dat hun klacht wordt gehoord  

en hun leed wordt gezien,  

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, ... 
 
Bidden wij voor alle mensen  

voor wie een vraag nooit ongelegen komt, 

voor wie inzet nooit te veel of te hoog is. 

Dat zij zelf niet tevergeefs een beroep doen  

op anderen of alleen komen te staan. 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, ... 
 

Bidden we voor hen die leven met een leegte  

door het overlijden van een dierbare. 

Dat ze mensen ontmoeten die,  

door hun luisterend oor, troost zijn. 

Dat ze vertrouwen en geloven in de verrijzenis, 

in een nieuwe hemel waar ze eens elkander  

terug ontmoeten. 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, ... 
 

Belijdenis 

Ik geloof in een Kerk die haar deuren wijd openzet 

waar ieder welkom is  

en niemand wordt buitengesloten. 
 

Die geen onderscheid maakt 

tussen man en vrouw,  

tussen goede en slechte mensen 

en waar ieder heilig én zondig is. 
 

Die geen rangen en standen kent, 

maar waar iedereen van hoog tot laag 

werkelijk broeders en zuster zijn van elkaar. 
 

Die haar eigen grenzen overschrijdt. 

Die niet heerst, maar dient, 

waar recht wordt gedaan aan allen. 
 

Die niet denkt aan eigen gewin, 

maar het kleine eert. 

Die op uittocht is uit het land van slavernij 

en op weg is naar bevrijding voor allen. 
 

Die haar crisis te boven komt 

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

Offerande 

De omhaling vandaag gaat naar Missio (Pauselijke 

Missiewerken). Missio pleit dit jaar voor meer  

verbondenheid in onze eigen gemeenschap  

én wereldwijd. Bruggen slaan, is het thema.  

Het campagneland is Ivoorkust. Daar werkt de Kerk 

aan vrede en verzoening als tegengewicht voor de 

naweeën van twee burgeroorlogen en steeds  

oplaaiende conflicten. DANK! 

 

Gebed over de gaven 

God, al wat Hij was en had, tot zijn leven toe, 

stelde Jezus ten dienste van de mensen. 

Ook vandaag schenk Hij zich weg 

in dit brood en deze wijn, 

is Hij voor ons Voedsel voor onderweg  

en Bron van vreugde. 

Moge wij, zijn voorbeeld achterna,  

de weg van 'dienen' gaan. Amen. 

 

Bidden om brood en wijn van leven 

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt, 

en wij U onze Vader, Moeder mogen noemen. 

Onze toekomst ligt in uw handen, 

Gij hebt ons gezien voor wij werden geboren. 

Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat. 

God, onze Vader, Jezus is ons voorgegaan,  

arm van geest en zuiver van hart,  

met een mateloze honger naar gerechtigheid  

in dienst van uw Rijk. 

Daarom prijzen wij Hem en U, Heer onze God: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was barmhartig, toegankelijk  

voor al wie in nood verkeerde. 

Hij was brood voor de hongerigen,  

genezing voor de zieken,  

leven voor de doden en vergeving  

voor hen die kwaad deden. 

 


