
 

 
 
GOED OM WETEN  

en TE NOTEREN 

  

 

 

 

 

Zaterdag 10 september:  

10u00: overgang scouts met viering in de kerk 

14u30: ziekenzalving in Ons Huis 

Zondag 18 september: 

10u30: startviering met bewegingen & werkgroepen 

Zaterdag 24 en zondag 25 september: 

Start met vormelingen 

Zaterdag 8 oktober: 19u30  

Taizéviering 

Maandag 10 oktober: 20u00 

Parochieberaad voor onze geloofsgemeenschappen 

Zaterdag 12 en zondag 13 november: 

Parochieweekend in Drongen.  

Wie graag meedenkt over de uitwerking ervan:  

welkom op donderdag 29/9 om 20u op de pastorij!!! 

Zondag 27 november: 11u30 

Bedankingsfeest aan alle medewerkers van onze  

geloofsgemeenschap en Terekenfeesten 

Vrijdag 06 januari: 19u30 

Impulsavond - nieuwjaarsreceptie met een beetje 

meer. 

Bijbelleerhuis 

Eind november 2022 start een nieuw kerkelijk jaar. 

We lezen dan voornamelijk uit het evangelie van 

Matteüs. Daarom stellen we het Bijbels Leerhuis 
2022-23 in het teken daarvan. Typisch voor Matteüs 

zijn de vijf grote redevoeringen waarin hij Jezus’ 

woorden op een indringende manier aan ons  

presenteert. We horen er ook echo’s van de  

christengemeenschappen uit Matteüs’ tijd.  

Om Jezus beter te leren kennen willen we  

deze redevoeringen samen lezen. 
Het Bijbels Leerhuis omvat zeven beurten  

(ongeveer één per maand) die telkens een tweetal 

uur duren. In Sint-Niklaas kan je hiervoor aansluiten 

op de dekenij: 

https://www.kerknet.be/ccv-gent/artikel/hij-nam-

het-woord-en-onderrichtte-hen?microsite=366 

In de geloofsgemeenschap van Sint-Jozef,  

Tereken, bespreken we graag samen  

of we deze reeks al dan niet volgen.  

Heb je hiervoor interesse: meld je  

daarvoor aan bij Lieve. 

 
Lied 

Gegroet Jij die hier zwijgend spreekt,  
Jij ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt,  
dat wij Jou dienen.  
Bid nu om nieuwe moed ... 
 

Verwelkoming 

Aan de dopelingen van vorige maand… 

Aan de jubilarissen... 

 

Gebed om nabijheid 

Heer,  

ondanks onze goede bedoelingen  

wijken wij wel eens af  

van de weg die Gij ons toont. 

Vaak denken wij sterk genoeg te zijn 

om onze eigen koers te varen, 

maar regelmatig stellen wij vast  

dat wij daarbij falen. 

 

 

 

23e zondag C-jaar 

4 september 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

Verbonden door 

hoop, geloof en liefde 

https://www.kerknet.be/ccv-gent/artikel/hij-nam-het-woord-en-onderrichtte-hen?microsite=366
https://www.kerknet.be/ccv-gent/artikel/hij-nam-het-woord-en-onderrichtte-hen?microsite=366


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heer, wij herkennen uw beeld  

niet altijd in onze medemens  

en sluiten onze ogen voor de noden  

van de anderen. 

Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.  

Draag mij God … 
 

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,  

uw kracht, uw licht. 

Gij vraagt ons 

licht en warmte te zijn voor anderen, 

maar wij geven te weinig gehoor  

aan uw oproep. 

Draag mij God … 
 

Heer, blijf ons nabij tijdens onze zoektocht, 

roep ons op tot eenheid en waarheid 

en doe ons leven in gerechtigheid, 

zodat wij elke dag herboren worden  

en uw stem horen. 

Dat vragen wij door Christus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Lofprijzing 

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. 

 

 

Slotgebed  

Goede God, 

in jouw voetspoor stappen 

vergt inspanning. 

Iedere dag moeten we  

hindernissen nemen 

en daar hebben we niet altijd zin in. 

Daarom bidden wij: 

help ons om een aanloop te nemen, 

zodat wij niet wegvluchten  

en een ander laten opdraaien  

voor de hindernissen  

die wijzelf moeten nemen. 

Geef ons de moed en de kracht  

dat dan te kunnen. Amen. 

 

Lied 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde jou bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
 

 



Vredewens 

De weg naar de vrede waarvan wij dromen, 

lijkt soms eindeloos,  

een te lange tocht voor zwakke mensen. 

Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons: 

Vrede zij u, als je met wijsheid  

de vragen van het leven tegemoet treedt. 

Vrede zij u, als je met creativiteit  

de uitdagingen van het leven aandurft. 

Vrede zij u, vooral  

als je in het leven kunt staan,  

Met geloof, hoop en liefde. 

 

Moge die vrede van de Heer  

dan altijd met u zijn. 

En laten wij die Godsvrede 

ook doorgeven aan elkaar. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinning  

Waarom volg ik Jezus ? 

Uit traditie ? 

Of geloof ik vanuit 

een persoonlijke keuze ? 

Als ik eerlijk ben, 

moet ik zeggen 

dat de waarheid wellicht 

ergens tussenin ligt, God. 

Open daarom mijn hart 

voor jouw vriendschap, 

zodat ik Jou 

méér kan beminnen 

dan wie of wat ook. 

Laat mij, 

met alles wat ik heb 

en met wie ik ben, 

in de voetsporen 

van Jezus treden. 

En geef mij de durf 

de gevolgen van die keuze 

op mijn schouders te nemen. 

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. 

 

Openingsgebed  

Heer, onze God,  

wij zijn dankbaar 

dat Gij ons uw Zoon hebt gezonden 

om ons de weg te tonen  

die we moeten gaan  

om gelukkige mensen te worden. 

Zend ons steeds opnieuw mensen 

die in Jezus' voetsporen wandelen. 

Zij zijn voor ons de wegwijzers 

die we nodig hebben  

als het ons soms moeilijk gaat. 

Dit vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 

Eerste lezing Filémon  9b-10. 12-17  
De apostel Paulus krijgt in de gevangenis bezoek van 

een weggelopen slaaf Onesimus. Deze bekeert zich 

tot het christendom. Voor Paulus is hij een broeder 

in Christus geworden. In zijn brief aan Filemon doet 

hij een revolutionair verzoek. 

 

Tijd voor de kinderen 

 

Evangelie  Lucas 14, 25-33 

 

Homilie 



Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God, die wil dat wij leven,                          

die ons in liefde bij de hand neemt                                      

en ons wegen van leven wijst. 

  

Niet via wetten en regels,                                      

maar door geloof, hoop en liefde                                 

wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid. 
 

 Wij geloven in Christus, de Levende,                                     

die ons leerde leven als kinderen van de Vader,                                           

die in ons leeft als kracht van liefde,                                    

die ons opwekt tot een nieuw bestaan. 

 

Niet de oude mens leeft in ons voort,                             

maar Christus zelf  

brandt in ons hart als vuur. 
 

Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper,                     

die ons gaande houdt op weg naar vrede.     
 

Niet de geest van geld en macht,                                   

maar de Geest van liefde en gastvrijheid                      

brengt ons tot gemeenschap                                           

en maakt ons tot mensen naar Gods hart. 

Amen. 

 

Voorbeden 

Leggen wij onze gebedsintenties  

op het altaar van de Heer 

om ze samen met uw gaven en deze gaven  

aan de Heer op te dragen. 
 

Bidden wij voor de vele mensen 

die met Jezus meetrekken, 

christenen die overal ter wereld 

proberen zijn naam eer aan te doen 

en ‘mensen van de weg’ willen zijn. 

Bidden wij voor hen 

die echt leerling willen zijn, 

die veel hebben losgelaten om Jezus te volgen: 

familiebanden, huis en haard. 

Dat ons bidden … 
 

Laten wij bidden voor hen voor wie  

in deze viering ons gebed wordt gevraagd (…) 

En voor diegene van wie we afscheid moeten 

nemen (…) 

Breng hen een boodschap van geloof, hoop en 

liefde, dat hun leven niet voor niets geweest is. 

Dat ons bidden … 

Offerande 

 

Gebed bij brood van leven 

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat Gij een God van mensen zijt, 

dat Gij onze God genoemd wil worden, 

dat Gij ons kent bij onze namen, 

en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat bestaat; 

gezegend zijt Gij,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt  

in ons midden  

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de dienaar van de wereld. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Onze Vader  

Leer ons opnieuw beginnen, 

Vader, 

met onszelf en met de anderen,  

en vooral ook met U. 

Inspireer ons door uw Goede Geest  

tot echte navolgers van uw Zoon. 

Maak van ons doorgevers  

van geloof, hoop en liefde. 

Dan zien wij vol vertrouwen uit naar 

de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 


