
Slotgebed 
God van liefde, 
Gij hebt onze namen geschreven  
in de palm van uw hand. 
Zó weten wij ons bij U geborgen. 
Zegen ons, voor wij uiteengaan, 
met kracht en goede moed,  
opdat - in ons leven van elke dag -  
vrede ons eerste woord mag zijn  
en de komst van uw komend Rijk  
onze voornaamste zorg. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 

 Ik ga deze maand 
naar Lourdes met 
KWB en Femma. 
Je kunt mij je  
gebedsintenties 
meegeven,  
mondeling, op een 
briefje of per mail. 
Graag neem ik jullie 
vreugde en zorg mee 
naar de grot. 
 
Luc Maes 
lucmaes.belsele@skynet.be 

Ga je op reis? 

Wil je ons dan een kaartje sturen? 
We zouden graag in de kerk een bord vol krijgen 

met kaartjes van mensen die ergens in de wereld 
zijn. Zo blijven we wereldwijd verbonden. 

Ga je niet op reis? 

Ook dan is een kaartje zeker welkom. 
En je kan meegenieten met alle anderen. 

 
Dank om je kaartje te sturen naar: 

Parochiesecretariaat Sint-Jozef 
Tereken 5a 

9100 Sint-Niklaas 

België 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

We wensen je van harte  
een mooie vakantie! 

Lied   

Welkom 
Wij zijn welkom in dit huis van vrede. Met alles wat 
ons bezig houdt, zijn wij hier welkom, bij onze God, 
die luistert naar ons verhaal en die liefdevol nabij is. 
Wij zijn welkom in dit huis, waar mensen elkaar vre-
de wensen en gunnen. Gewoon hier zijn, even tot 
rust komen, wat stil zijn, bidden en samen delen in 
de levenskracht van God zelf. Dan kunnen we straks 
tevreden terugkeren naar huis. 

 

 

 

Een huis van vrede 

14e zondag door het jaar - c 
3 juli 2016 
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Bidden om Gods nabijheid  

Breng uw woord, o Heer, breng het ons. (3x) 
O Heer, breng het ons. 
 

Breek uw brood, o Heer, breek het ons. (3x) 
O Heer, breek het ons. 
 

Schenk uw vrede Heer, schenk hem ons. (3x) 
O Heer, schenk hem ons. 
 
Loflied 
Eer aan God in de hoge. 
 

Wij loven U, Vader, 
scheppende Kracht, 
Bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, 
Zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
Vuur, brandende Liefdeskracht. 
 

Eer aan God in de hoge. 
 

Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die barmhartig zijn, 
voor mensen die luisteren  
naar het Woord van God 
en het onderhouden. 
 

Eer aan God in de hoge. 
 

Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed  
God van liefde, zoals een moeder  
haar kinderen om zich heen verzamelt,  
zo brengt Gij ons bijeen, 
omgeeft Gij ons met tederheid en zorgzame liefde.  

Communie 

Lied 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
 
Sjaloom, geluk op deze reis. 
Het duurt misschien wel eeuwen, 
maar twijfel niet meer aan het woord: 
het lam huist bij de leeuwen. 

Om in stilte te lezen 
De kern van ons christen zijn, 
dat waar het eigenlijk om gaat, 
is geen geheel van waarden 
die we ter harte kunnen nemen. 
 
De kern van Jezus Boodschap is: 
mens, wie je ook bent, wat je ook doet, 
God ziet je graag. 
Hij bemint je, onvoorwaardelijk 
zoals je bent, Hij geeft je vrede in je hart. 
Dat is de ervaring van de leerlingen van Jezus. 
 
De dynamiek van het christen zijn is: 
dat mensen dat niet voor zichzelf kunnen hou-
den, maar willen doorgeven aan elkaar,  
en aan iedereen die ze ontmoeten. 
 
Ze kunnen het niet laten 
omdat Jezus zelf hen daartoe zendt. 



Wij bidden, U, God, open ons hart 
voor de vragende aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen,  
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien, 
open onze oren,  
opdat wij het verhaal van mensen zouden horen. 
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden 
dat breken en delen het geheim is van samen leven. 
 
Beziel ons met uw Geest, 
boetseer ons tot mensen voor mensen, 
evenbeeld van uw zorg om alles en allen. 
Maak onze handen vrij  
en leer ons brood breken, wereldwijd; 
leer ons hoop schenken  
aan de mensen van nu en morgen. 
 
Wij bidden voor hen 
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, 
voor hen die op ons rekenen, 
voor hen die naast ons staan  
en ons bemoedigen. 
Wij gedenken ook hen  
van wie wij afscheid hebben genomen (…): 
ook al zijn zij gestorven, 
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 
 
Geef dat het zichtbaar is  
dat wij uw mensen zijn, 
levende wezens van tastbare liefde,  
van voelbare toekomst, 
van een levende God. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
God, in dit huis van vrede  
staan wij open voor uw nabijheid. 
Plant uw vrede en liefde in ons hart 
en zend ons op weg naar elkaar 
om vrede te brengen  
en zelf vrede te zijn, 
zodat de wereld een plek wordt  
waar het goed is om te wonen voor iedereen. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde 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. 
 

Wees voelbaar aanwezig in ons midden,  
leid ons naar uw vrede  
en laat ons de kracht van uw Woord ervaren 
opdat het vruchtbaar moge worden in ons. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
‘Vrede’ is het sleutelwoord in de beide lezingen. 
Vrede, Sjaloom, betekent dat het leven goed mag 
zijn, welke ook de omstandigheden en gebeurtenis-
sen zijn. Jesaja wenst ons die vrede in overvloed. 
Jezus zet ons op weg om die vrede voor elkaar mo-
gelijk te maken. 
 
Eerste lezing Jes. 66, 10-14c  
 
Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie  Lc. 10, 1-12. 17-20  
 
Orgel    

Als je binnenkomt in 
onze kerk, word je 
welkom geheten door 
Sint-Jozef en de heili-
ge Familie. 
 
Bovenaan het beeld 
zie je vlammen, het 
vuur van Gods Geest, 
dat zich op hun hoofd 
heeft neergezet: Jo-
zef en Maria, vervuld 
van de heilige Geest. 
Het kind lijkt nog niet 
geboren, maar zijn  
leven ligt al in het 
beeld weerspiegeld. 
Onder zijn hoofd 
blinkt een grote 
traan: zijn verdriet en 
zijn meeleven bij het 
lijden dat mensen 
treft. Jezus zal leven 
vanuit Gods Geest en 
Hij zal die Geest uit-

stralen naar elke mens die Hij ontmoet.  
 

Hier zijn wij welkom, in een gemeenschap die sa-
men komt om zich te laten leiden door het vuur 
van Gods Geest. God wil hier mens worden in de 
levenswijze van Jezus, zoals die zichtbaar wordt in 
het meeleven met lief en leed van ieder die hier 
binnenkomt. 
 
Hier kan je tot rust komen, stil worden, bidden, 
samen vieren met medemensen, mensen ontmoe-
ten, God vinden, kracht opdoen. Welkom! 
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Voorbeden   
Voor alle mensen die zich inzetten voor vrede 
willen wij bidden: 
dat zij hoop putten uit kleine stappen voorwaarts.  
Wij bidden ook voor de vele mensen  
die leven waar de vrede bedreigd is: 
dat dialoog en respect het mogen winnen  
van geweld en haat.  

Voor de mensen die lijden, 
voor hen die slachtoffer zijn van terreur en geweld, 
in Istanbul en elders op de wereld: 
dat zij blijvende vrede mogen vinden 
in hun hart en in hun leefomgeving. 
 

Vred’en alle goeds ... 
 

Voor onszelf en voor alle leerlingen van Jezus: 
dat we wegen zoeken om te getuigen  
van Jezus’ goedheid en zorg voor mensen; 
dat we niet ontmoedigd raken  
door tegenstand of afwijzing. 
 

Vred’en alle goeds ... 
 

Bidden we voor de Kerk: 
dat ze niet terugplooit op zichzelf,  
maar met Gods Geest nieuwe wegen zoekt  
om Jezus’ boodschap van toekomst en vrede  
te beleven en te verkondigen.  
 

Vred’en alle goeds ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God,  
grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 
Wij geloven dat Jezus een Mens was  
naar Gods hart.  
Hij riep ons op Gods droom  
te helpen waar maken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
 
Wij geloven in de heilige Geest,  
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt te ontdekken.  

Wij geloven in de Kerk,  
een mensengemeenschap  
die Gods droom begrijpt  
en probeert ernaar te leven 
om zo te bouwen aan een betere toekomst. 
 

Wij geloven dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven  
over de dood heen. Amen. 
 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, zo verschillend als wij zijn, 
komen wij samen rond deze tafel. 
Bij dit brood en deze beker bidden wij U: 
maak ons tot  mensen die leven van uw vrede, 
in dienst van de mensen, 
met de kracht van Jezus, uw Zoon. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder  
de weg van het leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 

Wij danken U voor allen die ons woorden  
van hoop en vrede toespreken,  
die ons nabij blijven  
in uren van angst en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan 
en ons doen groeien met nieuwe levenskracht. 
 

Wij danken U 
voor al het goede dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. 
Daarom richten wij ons tot U met de woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig ... 
 

Gij, God, die ons nabij zijt in vreugde en verdriet, 
Gij die naar ons luistert en tot ons spreekt, 
naar uw vrede kijken wij uit 
Nu wij hier samen komen om Jezus te gedenken. 
 

Op de avond voor zijn dood (…) 
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