
Laat Hem ons toefluisteren:  

'Effata', 'Ga open', zodat wij  

met meer overtuiging echt christen zijn. 

Geef ons dan de kracht om op onze beurt  

ook anderen tot leven te wekken,  

door Christus, onze Heer.  Amen. 
 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Zaterdag 22 september 
danken we graag alle 
vrijwilligers van onze 
(nieuwe) parochie van Sint-
Niklaas voor zoveel inzet. 
Dit doen we in de 

eucharistieviering van 17u in de Sint-Nicolaaskerk. 
Meteen daarna kunnen we elkaar ontmoeten bij een 
drankje en een uitgebreide hap (koud en warm buffet), 
mét dessert, in Den Englantier, vlakbij de Kerk. 
Deelnemen is gratis, maar je moet wel inschrijven. Via: 
www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/evenement/
aanstelling-nieuwe-parochieploeg-en-parochiefeest  
OF via het secretariaat van Tereken. 
 

Tegelijkertijd melden we graag dat de nieuwe 
parochieploeg een feit is. De vrijgestelden, ambtshalve 
lid, zijn: deken Raf Vermeulen, pastoor-moderator, priester 
Robbrecht De Latte, pastoor van Sint-Niklaas West, diaken 
Guido Messagie, Lieve Van Driessen, pastoraal werker  
Sint-Jozef Tereken en Christof Bouweraerts, pastoraal 
werker Sint-Niklaas centrum 
De vrijwilligers zijn: Agnes Bogaerts, Koen Bonné, Thomas 
Heynderickx, Jan Roelandt en Marie-Louise Sack 
De parochieploeg wordt in dezelfde viering van zaterdag 
22 september om 17 uur aangesteld. Het zou een 
deugddoend teken zijn, als je hierbij aanwezig wil zijn.  
Van harte welkom!! 
Vanwege de lokale pastorale werkgroep van Tereken  
en de parochieploeg van Sint-Niklaas. 

      Zien met nieuwe ogen! 
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Graag deze week nog inschrijven!!! 

Blaadjes achteraan bij het koffiehoekje 

Welkom 

‘Effata, ga open’  

sprak Jezus tot de doofstomme man. 

Is dit ook niet de oproep aan ons die bij het begin 

van elke viering telkens weerkeert: 

bereid zijn ons open te stellen  

voor de Boodschap van Jezus? 

Als wij met een open geest luisteren  

naar het evangelie, 

wat laten wij dan binnen van die Boodschap? 

Waardoor laten we ons raken  

en wat doen we ermee? 

Een evangeliewoord met meer consequenties 

dan we op het eerste zicht zouden vermoeden. 

Willen we deze viering beginnen: in de naam ... 

 

Gebed om nabijheid 

Wij leven, soms de dagen door 

met gesloten ogen, gesloten handen, 

gesloten oren en hart. 

We dragen wel het leven in ons  

maar genieten niet en zijn niet te genieten. 

We doen geen deugd. 

23e zondag b-jaar 

09 september 2018 
                     
 
 
 
 

          “Effata” 
ga open 

Lied 



We zeggen wel aanvaard, gekend, bemind te zijn 

maar geven die ervaring niet aan elkaar door. 

We leven als een gesloten bloemknop. 

God, geef en leer ons leven, 

bloeiend als bloemen, open en volop. 

 

Bloemen: weerloos en zelf-vergeten. 

Zij spreken ons van leven 

tegen duister en dood, 

zij wuiven naar vrijheid 

en zij breken in versteende winterhoofden 

nieuwe lente los. 

Neem alle duisternis van ons weg  

en laat ons als open bloemen  

in het leven staan. 

 

Gloria 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 

Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Gebed 

God, onvoorwaardelijke liefde. 

Gij die ons kent, aanvaart en bemint, 

wij danken u en bidden vandaag om  een  

ruim en open hart en om open oren, 

dat wij niet zomaar horen  

wat we willen horen 

maar dat we horen en verstaan 

wat we nog niet weten 

of misschien niet willen weten. 

Dat wij uit oude en bekende woorden 

nieuwe schatten van leven delven. 

Daarom bidden wij: 

 

Gebed om vrede 

God, leer ons dromen van een betere wereld, 

maar dan met open ogen en oren. 

Geen wereld van romantische fantasie, 

maar een werkelijkheid. 

Geef ons daarom de moed om op te staan 

en die droom in daden om te zetten. 

 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 

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 

 

Slotgebed 

Soms zijn wij doof voor de zorgen en het verdriet 

van mensen rondom ons, God, 

en vinden wij de woorden niet 

om medemensen te bemoedigen en te troosten.  

Laat Jezus ons dan aanraken 

en zijn liefde in ons binnenste  

doen openbloeien tot een prachtige bloem. 

Om in stilte te lezen 
Heel graag wil Ik ook jou aanraken - zegt God -  
en mijn liefde  
in je binnenste laten openbloeien  
als een prachtige bloem. 
Ik wil je oren openen  
voor mijn verhaal van tederheid  
en voor het levensverhaal  
van vrienden rondom je. 
Ik wil je ogen openen  
voor het verdriet  
én voor de vreugde  
van je medemensen. 
Ik wil je mond openen  
zodat je woorden kunt spreken  
van troost en hoop. 
En Ik wil je hart openen opdat je durft 
liefhebben én bemind worden in mijn naam. 



Hem willen wij hier noemen als inspiratie, 

als wegwijzer voor ons leven, 

als blijvende oproep om te blijven doen 

wat Hij heeft gedaan. 

Op de avond vóór zijn sterven .. 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
   

Daarom bidden wij U: beziel ons met uw Geest. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie 

weten wat groeikracht heeft. 

Dat onze hand niet slaat, 

dat onze mond niet verraadt, 

dat wij geen mens verloochenen. 
   

Dat wij niet vergeten  

hen van wie wij houden 

en zij van wie wij nog niet genoeg houden. 

Dat wij niet vergeten  

hen die naast ons staan, 

en hen met wie wij samen op weg zijn 

naar menswaardiger samenleven. 
   

Dat wij evenmin vergeten  

hen die van ons zijn heengegaan:  

Zij die gestorven zijn…. 
   

Beziel ons met uw Geest, 

dat wij elkaar bewaren en voortstuwen  

in de richting van menswaardigheid. 
  

Daarvoor willen wij ons inzetten 

vandaag en alle dagen. Amen. 

   

Onze Vader 

levende God, maak ons benieuwd 

zo verdoofd en schamper als wij zijn, 

maak ons nieuw zo oud als wij zijn, 

maak ons tot nabije mensen 

voor anderen, dichtbij of veraf. 

Laat ons zo verkondigen uw mensenliefde, 

hier in dit samenzijn 

en altijd tot in lengte van dagen. Amen. 
  

Inleiding op de lezingen 
Blinden zien, doven horen, stommen jubelen.  

Daarover spreekt Jesaja in de eerste lezing, en dat  

gebeurt ook in het genezingsverhaal van het evangelie.  
  

Eerste lezing  Jesaja 35, 4-7a 

  

Evangelie  Marcus 7, 31-37 

 

Homilie 

 

Luisterlied (Huub Oosterhuis) 

Herschep ons hart, heradem ons verstand. 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot Uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg u niet. Verberg u niet. 
 

Voorbeden 

Bidden wij in vertrouwen tot God,  

die ook ons wil aanraken en genezen. 
  

Heer, zegen de mensen die uw naam verkondigen.  

Leg goede woorden in hun mond.  

Dat zij velen bemoedigen 

en boden zijn van uw Blijde Boodschap.  

Zegen hen, Heer, als zij over U spreken. 
  

Heer, zegen Leonie Van Daele die vorige zondag 

gedoopt werd, haar ouders en familie, 

zegen de kinderen en jongeren 

die een nieuw schooljaar zijn ingegaan. 

Zegen de leerkrachten, leiding van jeugdbeweging  

en ouders, dat ze van ‘ieder’ kind het mooie zien  

en zich niet blindstaren op het ‘minder goede’. 

 

Zegen de mensen in volle activiteit  

maar ook de mensen op rust.  

Laat ze allen een ‘rust en liefde’ uitstralen  

in hun omgeving 

Zegen hen, Heer, als zij tot U bidden . 

 

Heer, zegen de mensen die hulpbehoevend zijn,  

die ziek of eenzaam zijn,  

die door het noodlot geslagen zijn.   

Spreek tot hen met woorden van leven.  

Zegen hen, Heer, als zij zich tot U richten. 

 

Zegen ook allen die zich inzetten  

voor een betere wereld.  



Zegen hun geloven en liefhebben,  

hun zwijgen en zingen,  

hun scheppen en bevrijden. 

Zegen hen, Heer, als zij opkomen  

voor vrede en recht. 

   

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in Hem die de dag maakte 

en die het avond laat worden. 

“En zag dat het goed was”. 

Hij riep ons tot leven  

om mensen te worden die op Hem gelijken 

en die zijn zorg willen delen 

voor alle leven dat Hem ter harte gaat. 

Wij geloven dat Hij  

ons naar elkaar toe heeft geschapen 

om met ogen van herkenning en vrede 

elkaars levensvreugde te zijn, 

elkaars liefde en trouw. 
   

Wij geloven in de nieuwe mens,  

Jezus van Nazareth,  

in Hem zag de wereld hoe ver liefde kan gaan, 

in Hem mogen wij God-met-ons ontmoeten, 

bondgenoot van mensen 

in hun goede en kwade dagen. 

Wij geloven dat er ook voor ons toekomst zal zijn, 

als wij opkomen voor zijn woord. 

Wij geloven in de belofte: 

“Nieuwe hemel, nieuwe aarde, 

Gods woning onder de mensen,  

wij godsvolk en Hij  

God met ons voorgoed”. Amen. 

  

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

In zijn binnenste voelde Jezus 

dat het zijn roeping was  

om mensen in uw naam te bevrijden  

uit eenzaamheid en angst, God. 

Daarom genas Hij zoveel zieken  

en geeft Hij zich nu aan ons  

in dit brood en deze wijn.  

Laat ons dan in vreugde samenzijn  

rond deze tafel van de vriendschap,  

door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

 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 

daar waar mensen elkaar vinden  

en van elkaar houden, 

waar mensen de handen in elkaar slaan 

en kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen 

tot uw wereld. 
  

Wij zien U aan het werk, God, 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in groeiende solidariteit, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 
   

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

de woorden die Hij sprak, waren uw woorden 

en worden nu de onze. 

Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze 

en wordt nu de onze. 
  

In Hem hebt Gij uw droom  

in onze handen gelegd: 

dat lammen niet lam blijven 

en doven niet doof. 

Dat er voor elke mens leven mogelijk is, 

leven in overvloed. 
  

Daarom willen tot Hem zingen: 

 


