
Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop: 
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel: J.S. Bach: Praeludium en Fuga in e (BWV 33) 

 
 

ER ZIT MUZIEK IN… de feestelijke editie  

van 25 jaar PAROCHIEWEEKEND  
in de Oude Abdij van Drongen (bij Gent). 

Dit willen we graag vieren met ieder van jullie! 
 

Een weekend voor alle leeftijden.  

We zingen een frisse noot, we luisteren naar een 
warm woord, we componeren een muzikaal gebeuren, 
we bewegen op eigen kracht - of met hulp van  
anderen - ieder naar Godsvrucht en vermogen. 
 
Van zaterdagochtend 9u (met auto's naar Drongen)  

Met tijd voor: kennismaking, werken rond het thema,  

creatieve, speelse avond, gebedsmomenten en  
verschillende keuzemogelijkheden. We eindigen  

zondag rond 16u na de afsluitende viering en koffie. 
 

Een weekend dus voor allen tussen 0 en 108 jaar.  

Voor deze feestelijke editie hopen we dat ook 
(jonge) gezinnen zich aangesproken weten om  

'evenement' mee te maken. Mocht het financieel 
(te) zwaar vallen, valt er zeker over te praten,  

zodat ieder die mee wil, kan aansluiten. 
 

Zaterdag 30 september  

en zondag 1 oktober 2017. 
Voor foto's en indrukken van het weekend  

in 2016: www.sintjozeftereken.be 

BEDEVAART naar Halle: zaterdag 2 september 2017 

20 km stappen in Pajottenland, processie en viering  
in de basiliek. Terug thuis rond 20u30.  

Inschrijven via: 
broederschap.olv.halle@gmail.com  

of bij Waasland Drinks, PJ Charlottelaan 12. 

Op orgel horen we: 
J.S.Bach: concerto in a, naar concerto voor 2 violen  
en orkest van Vivaldi  
J.S.Bach: Prealudium en fuga in a 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
Sommige mensen, zoals Romero, moeder Theresa, 
Helder Camara schrikken ons af  
omwille van hun radicale manier van leven. 
Nochtans kunnen zij ons aan een antwoord  
helpen op de vraag die ons vandaag  
in het evangelie wordt gesteld: 
'Wie zegt ge dat Ik ben?' 

21e  zondag- a-jaar 
27 augustus 2017 
                     

 

 

 

 

 Sleutels tot geluk  
    van medemensen 



Overal zijn er mensen  
die tijd maken voor anderen, 
Die meebouwen  
aan een liefdevolle gemeenschap, 
die bereid zijn in te gaan op Jezus’  
uitnodiging: 'Kom en volg Mij'. 
Wie is Jezus voor hen  
zodat ze Hem willen volgen? 
Wie is Hij voor ons? 
 
Bidden om nabijheid 
Levensdagen van mensen kleuren soms donker. 
Licht breekt door de donkerte 
als een mens de sleutels heeft 
die onze deur naar het licht kan openen. 
Mensen van vertrouwen,  
standvastig als een rots 
kunnen ons bevrijden van eenzaamheid en pijn. 
 
Laten we daarom in stilte bidden  
voor we het samen uitspreken. 
 
Jezus, licht uit licht, 
Gij zijt een mens naar Gods hart. 
U deed wat God graag wilde, 
Mensen bevrijden 
uit het duister van de nacht. 
Kom nu bij ons, 
breek door onze duisternis heen 
zodat wij in het licht staan, 
bij elkaar vertrouwen vinden 
en God in ons midden weten, 
Hij die ons behoedt en op handen draagt. 
Amen. 
 
Laten wij  loven en danken 
 

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. 

 
Communie 
Orgel: Frédérik Chopin, Prélude in e (Op.28 nr.4) 

Slotgebed 
God van hemel en aarde, 
geef ons een geloof dat bergen verzet 
en wanhoop verdrijft, 
dat mensen nieuwe kansen geeft 
en de dood van alledag overwint.  
Geef ons geloof, hoop en liefde 
als de sleutels tot uw koninkrijk. 
Dat bidden wij u, vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
Het Rijk der hemelen is niet ver. 
Gods nieuwe wereld is daar 

waar mensen voor elkaar  
deuren openen naar vrijheid en vrede. 

De sleutel daartoe is een bemoedigend woord, 

Een gebaar van verzoening ligt binnen handbereik. 
Met die sleutel in de handen 

mogen wij bevrijdend op weg gaan, 
mogen wij elkaar tot zegen zijn. 



Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
Zijn dood gedenken wij, 
Zijn opstanding belijden wij, 
Zijn toekomst verwachten wij. 
 
Wij bidden, open ons hart 
voor de vragende aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen,  
opdat wij het zoeken van mensen zien, 
open onze oren,  
opdat wij het diepste verhaal van mensen horen. 
Geef dat wij ons zo bewust mogen  
worden dat breken en delen  
het geheim is van samen-leven. 
 
Zo komen wij op het spoor van Jezus,  
die mensen doet opstaan  
uit onmacht en verlamming, 
en bouwen wij mee aan een wereld  
waar ruimte is voor iedereen, 
waar mensen met elkaar  
de weg van het leven gaan.  
 
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. 
 
Beziel ons met uw Geest, 
boetseer ons tot mensen, 
evenbeelden van uw zorg  
om alles en allen. 
Maak onze handen vrij 
en leer ons hoop schenken 
aan de mensen van nu en morgen. 
 
Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn, 
levende wezens van tastbare liefde, 
van voelbare toekomst, van een levende God. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens 
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. 
Moge ze hier door velen worden gerealiseerd. 
Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel. 
Moge zijn vrede met ons zijn. 
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 

Gebed 
God die al uw mensen  
een warm hart toedraagt, 
leer ons hoe wij voor elkaar en anderen 
deuren kunnen openen  
naar vrijheid en vrede. 
Verlicht daartoe ons hart 
zodat we om ons heen kunnen zien 
met uw ogen. 
Rust ons toe met vriendelijkheid 
die ontwapent en vertrouwen wekt. 
Maak ons, in de geest van Jezus,  
krachtig en geduldig genoeg  
om anderen alle kansen te geven. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Wie de sleutels overhandigd krijgt, 

kan deuren openen naar het geluk  
van zijn medemensen. 

Daartoe reikt Jezus Petrus de sleutels aan  

van het Rijk der hemelen. 
Daartoe krijgt Eljakim de sleutels van de tempel  

aangereikt die aan Sebna worden ontnomen omdat 
die meer geïnteresseerd is in eer en uiterlijk vertoon 

dan in het welzijn van zijn volk. 

Luisteren wij nu naar Gods woorden  
in de verhalen van de Schrift. 

 
Eerste lezing  Jesaja 22, 19—23 
 
Stiltemoment  Manu Verhulst 

Licht breekt open  
in duizend kleuren en tinten. 
Net zoals God zich laat vermoeden 
in zovele vormen,  
op zoveel manieren. 
Zijn spoor onder de mensen i 
s een Melkweg 
van gezindheden en pogingen  
om Hem te vinden. 
Als wij het licht opsluiten  
is het donker. 
Als wij God willen opsluiten  
is Hij verdwenen. 
 
Orgel: J. Haydn: Sonate in C Hob.V/3): Menuet 

 
Evangelie  Matteüs 1, 13 - 20 
 
Homilie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 
Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen, 
ons geloof uitspreken in Jezus Messias. 
 
Ik geloof in een liefhebbende God, 
Vader van alle mensen 
en Schepper van al wat goed is. 
 
Ik geloof dat liefde  
en rechtvaardigheid 
fundamenten zijn van  
een goede wereld 
en dat ik mij hiervoor  
voortdurend moet inzetten. 
 
Ik geloof in een ommekeer ten goede dankzij 
de kracht van solidariteit onder de mensen. 
 
Ik geloof in Jezus, Zoon van God, 
die ons heeft getoond en voorgeleefd 
hoe eerlijke en oprechte mensen  
met elkaar omgaan. 
 
Ik geloof in de liefde 
die het altijd wint van haat en onrecht, 
die mensen weer hoop geeft en nieuwe kansen 
schept om eerlijk verder te leven. 
 
Ik geloof in al het goede in de wereld als teken 
van Gods liefde onder ons. Amen. 
 
Voorbeden 
Als wij vragen wie Gij zijt, God, 
geeft Gijzelf ons antwoord  
in het goede om ons heen. 
Daarom mogen wij tot U bidden: 
 
Levende God , 
zend ons uw Geest 
opdat wij niet verstarren  
in onze overtuigingen en principes,  
maar meebewegen met het leven  
dat telkens weer nieuwe perspectieven opent. 
Heer, aanhoor ons… 
 
Zend ons uw Geest 
Die van Jezus maakte wie Hij was: 
Een liefdevolle mens 
Die ruimte van leven gaf. 
Heer, aanhoor ons… 
 
Zend ons uw Geest 
opdat wij de steenrots mogen zijn 
waarop uw Kerk gebouwd kan blijven, 
fundament voor de boodschap  
van uw Zoon: 
volheid van leven voor iedereen. 
Heer, aanhoor ons… 

Offerande 
J. Haydn: Sonate in C (Hob.VI/3) 
 
Gebed over de gaven 
Vader, Moeder, 
in mensen en dingen blijft Gij voor ons zorgen. 
Geef ons een wakker geloof. 
Geef groeikracht  
aan onze geloofsgemeenschap. 
Moge onze persoonlijke inzet, 
samen met dit brood en deze beker, 
bijdragen aan het welzijn  
van heel uw volk. Amen. 
 
Danken 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  
tot nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U voor al het goede  
en het geluk dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, voor 
wat onze diepste  
levenskrachten raakt. 
Daarom willen wij U danken, God  
en zingen wij: 
 
Heilig… 
 
Gij die ons telkens weer bezielt, 
Gij die telkens weer geroepen wordt  
bij wieg en graf, 
bij rouwen en bij ‘houden van’, 
 
Naar U wordt uitgezien  
als naar een hemel die ons wacht: 
Jezus Christus, die zich als brood  
voor de wereld heeft geschonken. 
 
Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,  
Zijn stem niet meer gehoord mocht worden, 
Zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, 
Heeft Hij ten afscheid brood genomen (…) 
 


