
Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein. 
Laat ieder meester-dienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, 
met hart en lijf en leden. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

UITNODIGING TEREKEN OVERLEG-T 

Donderdag 07 november vanaf 19u45 

In de grote zaal van Ons Huis, Schoolstraat 

In de "grote" parochie van Sint-Niklaas wordt 

ieders mening gevraagd in een 

"pastoraal beraad" op  

20 november a.s. over principes 

voor ondagsvieringen en een 

daarop gebaseerd voorstel voor 

herschikken van de vieringen in onze stad. 
 

Met dit Tereken Overleg(t) willen we ons hierop alvast 

voorbereiden, zodat we onze geloofsgemeenschap  

kunnen vertegenwoordigen op het komende beraad. 
 

Op de agenda: 

-Gebedsmoment 

-Vieringen in Sint-Niklaas 

We bekijken de principes voor zondagsvieringen door 

de parochieploeg van Sint-Niklaas opgesteld 

We bespreken elk van deze principes, en 

rangschikken ze in volgorde van belangrijkheid 

We zien en bespreken het voorstel voor herschikking 

van de vieringen door de parochieploeg van Sint-

Niklaas opgesteld. 

Wat in een nog verdere toekomst? 

-Pauze met… 

-Liturgie in onze geloofsgemeenschap: dit werkjaar 

werden enkele "nieuwigheden" in onze vieringen 

ingevoerd (stiltemoment, leeg altaar, 3 kruisjes bij 

evangelie, meer plaats voor het koffiehoekje…)  

We vragen uw mening over deze veranderingen,  

die we 'uitproberen' 

-Nieuws uit LPG-T, Kerkraad, VZW's, naam voor onze 

nieuwe (grote) parochie 

-Afhaalrondje (rondvraag) 

-We sluiten met een gebed. 

Blijvend  

verbonden 
 

Woensdag  

13 november  

in de parochiezaal  

van Belsele 

 

door  

Isabelle Desmidt 

Amfora gaat in gesprek  
met mensen  
van wie het leven  
ten einde loopt. 

Amfora maakt het  
voor hen mogelijk  
om op een tastbare manier  
ervaringen, overwegingen  
en inzichten door te geven. 

 

Lied 

Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend, door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend,  
wankel gelovend door het leven gaan: 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: wij dragen zijn naam. 
 

Welkom 

 

Stilte 

 

 

 

 

 

30e zondag  

C- jaar   

27 oktober 2019 

   

 
 

Verbonden met  



Gebed om nabijheid 

Misschien kunnen we het best beginnen 

met het voorbeeld van de tollenaar te volgen 

en te bidden om nabijheid. 

 

Heer, geef ons de moed om de farizeeër in onszelf  

te herkennen en te erkennen. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, geef ons de moed om onszelf los te laten 

en ons aan U toe te vertrouwen. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, wees ons zondaars genadig. 

Daarom bidden wij tot U: 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Lied 

 

 

 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

Gebed 

Barmhartige God en Vader, 

het gebed van de arme  

vindt bij U altijd een gewillig oor. 

Laat ook ons gebed 

als het bidden van de arme zijn, 

bescheiden, zonder veel omhaal van woorden. 

Maak ons ontvankelijk voor al uw zegeningen 

door Jezus, voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen   
Zorg dragen voor elkaar 

behoort tot het meest menselijke 

van ons bestaan. 

Zorg dragen voor elkaar 

behoort tot het wezen  

van ons christen-zijn. 



Daarom bidden wij U: 

beziel ons met uw Geest 

zodat wij weten wat groeikracht heeft. 
 

En dat wij niet vergeten 

hen die op ons blijven rekenen, 

zij van wie wij houden 

en hen van wie wij nog niet genoeg houden. 

Dat wij evenmin vergeten  

die van ons zijn heengegaan: 

dat zij tot ons blijven spreken, 

ons verder oproepen en inspireren, 

ook nu zij gestorven zijn (…). 
 

Beziel ons met uw Geest, 

zodat wij waakzaam zijn om de tekens van hoop 

te zien en dat wij zelf zo'n teken zijn. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel: 

naar liefde die sterker is dan de dood, 

naar recht en toekomst voor armen en kleinen, 

naar leven, oprecht en voorgoed. 

Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant. 

Wij bidden dat ze hier groeit en bloeit, God, 

dat zijn vrede hier begint, rond deze tafel. 
 Die vrede van de Heer is altijd met u. 

Gebed 

God,  

Gij stuurt mensen op onze weg  

die kunnen zien en luisteren met uw hart.  

Mensen die geduldig en mild zijn, 

mensen die zieken nabij zijn, 

mensen die mij oproepen  

tot daadwerkelijke solidariteit. 

Gij raakt ons aan met het vuur van uw liefde  

en maakt ons één van hart.  

Wij vragen het U,  

in naam van Jezus die ons voorbeeld is. Amen.   
 

Eerste lezing Psalm 34    

Zing samen met mij voor de Heer.  

Laten we Hem samen prijzen.  

Toen ik de Heer riep, gaf Hij mij antwoord.  

Hij bevrijdde mij van mijn angsten.  

Mensen die naar Hem opzien, stralen van geluk.  

Toen ik, arme mens, de Heer riep,  

antwoordde Hij.  

 

Wil er iemand lang leven en gelukkig zijn?  

Vertel dan geen kwaad van anderen,  

vertel geen leugens.  

Doe geen kwaad, maar wees goed.  

Tracht in vrede te leven.  

De Heer ziet wie goed leeft,  

Hij luistert als iemand roept om hulp.  

Maar slechte mensen keert de Heer zijn rug toe.  

Niemand zal nog aan hen denken.  

 

Als je hart gebroken is, is de Heer nabij.  

Hoe groot de moeilijkheden ook zijn van goede 

mensen, de Heer bevrijdt hen telkens opnieuw.  

Hij waakt over hen.  

Hun zal geen enkel kwaad overkomen.  

Het kwaad zal boze mensen zelf doden,  

omdat ze goede mensen afwijzen. 

De Heer redt mensen die Hem dienen.  

Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.  

 

Orgel 

 

Evangelie   
Lucas 18, 9-14 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Voor hen die hun wel en wee  

biddend toevertrouwen aan de Heer. 

 

Voor allen die bewust van eigen falen,  

hun hoop stellen op Gods barmhartigheid. 

 



  = daar waar liefde woont en goedheid, 

  daar is God 
 

Voor mensen die zelfgenoegzaam  

door het leven gaan,  

voor mannen en vrouwen die nauwelijks  

de tijd nemen om over hun levenswandel  

te bezinnen. 
 Ubi caritas … 

 

Voor zieken en gezonden, 

voor vrijen en verslaafden, 

voor droevigen en gelukkigen 

voor eenzamen en partners 

 

Voor onszelf,  

die telkens weer proberen tot U te bidden, God. 
 Ubi caritas … 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 

die bekommerd zijn om elkaar, 

die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten. 

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is. 

 

Ik geloof dat we voor elkaar  

een stukje hemel kunnen zijn,  

een stukje Rijk Gods. 

 

Ik geloof dat God van ons vraagt 

dat we ons samen inzetten  

om anderen hoop en uitzicht te bieden. 

 

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische,  

maar blije mensen te zijn, 

die willen bouwen aan een betere toekomst. 

 

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan werken  

en dat God ons daarbij helpt. 

 

Ik geloof dat wij leven, nu en over de dood heen. 

Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Zoals we brood breken en delen met elkaar,  

zo willen we ook onszelf breken en delen. 

Neem dit brood aan, God,  

en geef ons de moed en de durf  

om mee te bouwen aan een gemeenschap  

waar recht en liefde heerst. 

Wijn is een teken van vreugde. 

Neem deze wijn aan, God,  

en geef ons de moed en de durf  

om met en aan elkaar vreugde te beleven. Amen.  

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, wij danken U 

omdat Gij een God van liefde zijt, 

een God die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 
 

Wij danken U 

omdat Gij de naam van elke mens  

hebt geschreven in de palm van uw hand. 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 

in elke goede mens. 
 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt  

of tactvol corrigeert. 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart ontdekken. 
 

Omdat wij dit mogen ervaren 

noemen wij uw naam 

en danken U schroomvol met de woorden: 
 

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 des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 

In uw naam zijn wij hier samen. 

Wij noemen U God en Vader. 

Niemand heeft U ooit gezien, 

maar elke dag opnieuw is het duidelijk  

hoe Gij werkzaam aanwezig zijt in onze wereld. 
 

Wij zien U aan het werk, God, 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 
 

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon. 

Hem willen wij hier noemen 

als Inspiratie, als Wegwijzer voor ons leven, 

als blijvende Oproep  

om te blijven doen wat Hij heeft gedaan. (…) 
 

Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij. 
 

 

 


