
 

 

Lied  voorzang 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw zoon besteden; 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
Welkom 

Jezus doet ons steeds opnieuw nadenken  

over ons leven. Hij vraagt ons eerlijk, open,  

spontaan en echt te zijn. 

Dat is vaak heel wat anders  

dan wat wij rondom ons zien gebeuren. 

Vandaag wordt ons gevraagd  

elkaar op het juiste pad te houden. 

 

Stiltemoment 
Een kort moment van stilte om alles aan God 
voor te leggen wat ons bezig houdt. 

 

Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid. 
Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God, 

zoekt Gij ons telkens weer op, 

opdat ook wij U zoeken 

en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede. 

Daarom bidden wij: 

Heer, leer ons elkaar vergeven 

zoals Gij ons vergeeft. 

 

God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden 

Gij geeft ons telkens de kans  

om opnieuw te beginnen, 

opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen geven. 

Op het juiste pad 

Zondag 6 september 2020 

23e zondag a-jaar 



Daarom bidden wij: 

Christus, leer ons elkaar vergeven 

zoals Gij ons vergeeft. 

 

God, bij wie liefde 

het eerste en laatste woord is, 

geef dat wij woorden van vergeving vinden 

die anderen en onszelf toegankelijk maken 

voor U en voor elkaar. 

Daarom bidden wij: 

Heer, leer ons elkaar vergeven 

zoals Gij ons vergeeft. 

  

Moge de Heer ons vergeving schenken 

voor onze tekortkomingen 

en ons begeleiden op onze weg door het leven, 

tot wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. Amen. 

 

Gloria 
voorzang: 

Laudate Dominum , Laudate Domimun, 
Omnes Gentes, Alleluia. 
 = loof de Heer alle volkeren. 

 
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.  

Laudate Dominum … 
 

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  

Laudate Dominum … 
 

Gebed 

God, onze Vader, 

wij geloven dat Gij met elk leven  

te maken hebt. 

Vandaag willen wij u danken 

omdat Gij mensen aan mensen toevertrouwt. 

Wij bidden U, 

doe onze liefde voor elkaar verder groeien, 

over alle grenzen heen; 

En laat ons vertrouwen  

in elkaar en in U 

onze levenskracht zijn.  

Daartoe bidden wij U,  

voor vandaag en alle dagen. Amen.  

 

Lied voorzang 

Gij zijt voorbijgegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort 
wij zijn met U bekleed. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet, 
zolang ik leven mag. 
 
Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Vergeet het mandje niet aub! 

Deze week: 

 

• Maandag vergaderen de vormselcatechisten 

• Dinsdag start de bijbelcursus voor de 

begeleiders. 

• Woensdag LPG-t vergadering. 

• Donderdagnamiddag overleggen de vrijwilligers 

van Welzijnsschakel Tereken 

• Donderdag- en vrijdagnamiddag zijn er vieringen 

 met leerkrachten en leerlingen van de  

     Heilig-Hartschool. 

• Donderdag bekijken we of het mogelijk is om het 

parochieweekend te vervangen door een picknick 

in de tuin van de pastorij, op zondag 27 

september na de viering van 10u30. 

Als we het haalbaar zien, hoort u er volgende 

week meer van. 

• Zaterdag om 10u30 start de overgang van de 

Scouts van Tereken met een viering in onze kerk. 



Wij zullen elkaar herinneren  

aan Jezus, onze Broeder. 

en aan U, die onze Vader zijt. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus, 

leer ons uw droom waar te maken,  

uw droom van gerechtigheid en vrede, 

zodat wij uw vrede zichtbaar maken 

in onze onderlinge verbondenheid  

en betrokkenheid op elkaar. 

 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

Barmhartige God,  

uw vergevingsgezindheid kent geen grenzen,  

uw genade is onuitputtelijk. 

Geef dat wij steeds meer op U gaan gelijken  

waar wij ons leven richten  

naar uw beeld en gelijkenis  

en zoeken naar verzoening en vrede,  

hier en nu, alle dagen. Amen. 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  T. Hermans 

Het leven schenkt je  

lieve blije mooie dagen 

soms sta je duidelijk 

bij het leven in de gunst. 

 

Als het goed gaat 

hoor je zelden 

iemand klagen 

maar met de 

droeve dagen 

omgaan -  

dat is de kunst. 

Inleiding op de lezingen 
De profeet Ezechiël, een woordvoerder van God,  

zegt dat men mensen moet waarschuwen  

als ze de verkeerde kant opgaan.  

Verandert iemand niet van levenshouding,  

dan is dat zijn of haar verantwoordelijkheid.  

Jezus roept op om iemand onder vier ogen  

aan te spreken als die fout heeft gehandeld. 

 

Lezing Ezechiël 33, 7-9 

 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 18, 15-20 

Jezus ik denk aan jou, Jezus,  

ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

  

Homilie  

 

Voorbeden 

Goede God, 

wij hebben weet van uw vergevingsgezindheid 

en daarom durven wij vol vertrouwen bidden. 

 

Bidden we voor allen  

die in ruzie of oorlog leven. 

Dat zij de kracht krijgen  

om elkaar in vrede te vinden. 

Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 

 
Bidden we voor allen  

die leven met de schuld 

over wat zij anderen aandeden. 

Dat zij vergeving vinden 

en kunnen vergeven wat hen werd aangedaan. 

Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 

 
Bidden we voor onszelf. 

Dat we in ons leven van elke dag 

leren vergeven. 

En bidden we in stilte voor wat we  

aan God willen voorleggen. 

Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 

 

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 in ons midden aanwezig is 

en wij vanuit dit geloof  

anderen recht willen doen, 

het positieve in elkaar zien, 

niemand willen uitsluiten, 

iedereen aanvaarden zoals hij of zij is. 

 



Ik geloof dat we voor elkaar  

een stukje hemel kunnen zijn, 

een stukje Rijk Gods. 

 

Ik geloof dat God vraagt  

om ons samen in te zetten 

om anderen hoop en uitzicht te bieden. 

 

Ik geloof dat Hij vraagt  

realistische, blije mensen te zijn, 

die willen bouwen aan de toekomst. 

 

Ik geloof dat wij als gemeenschap  

daaraan  werken en dat God ons daarbij helpt. 

Amen. 

 

Offerande 
Er is geen omhaling, wat niet wegneemt dat we 

uw bijdrage graag ontvangen! Vandaag is deze 

bestemd voor de 'NODEN IN ONZE EIGEN STAD", 

zoals voor Welzijnsschakels, Welzijnszorg  

en andere organisaties die mensen in financiële 

nood helpen. Mogen we dan ook vragen om bij 

het buitengaan uw bijdrage in het mandje te  

leggen aub. U kan ook overschrijven op:  

Omhalingen C/N  

Philippus Neridreef 3 - 9100 Sint-Niklaas 

BE06 7370 4040 8122 

met vermelding 'nood in eigen stad' 

Dank u wel!!! 

  

Gebed over de gaven 

God en Vader, Jezus heeft ons verzekerd  

dat Hij in ons midden is waar wij met twee of drie 

verenigd zijn in zijn naam. 

Geef dat wij in dat vertrouwen deelnemen  

aan uw maaltijd, samen met mensen thuis, 

en zijn aanwezigheid onder ons  

voor elkaar tastbaar maken. Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, wij danken U voor het leven 

dat ons geschonken werd, 

ongevraagd en om niet. 

Help ons verbonden te blijven  

met de bron van alle leven, die Gij zijt. 

 

Wij danken U voor de mensen  

die ons gegeven zijn: 

onze ouders en grootouders 

onze kinderen en kleinkinderen 

onze vrienden en buurtgenoten. 

Help ons om verbonden te blijven. 

Wij danken U voor Jezus 

die U ons geschonken hebt 

als brood van eeuwig leven. 

Help ons om verbonden te blijven met Hem, 

en met alle engelen en heiligen … 

 
voorzang 

Heilig, heilig, heilig, … 
 

God, in onze diepste herinnering 

zijt Gij de liefde waarmee alles begint. 

Gij zijt onze verte, de hunker en hoop 

die ons gaande houdt, tot over de dood. 

 

Als Gij voor ons die God wilt zijn 

in wiens handen niets verloren gaat, 

dan zal geen zaad in de aarde gezaaid, 

geen brood gebroken worden 

en geen stem tot U roepen 

of het zal betekenis hebben voor U. 

Geen mens die droefheid kent,  

die eenzaam is of sterft, 

of Gij herinnert U zijn naam. 

 

Want meer dan dat  

hebt Gij gedaan voor Jezus. 

Naar U, zijn Vader, heeft Hij opgekeken 

en U gedankt, die laatste avond,  

samen met zijn vrienden (…). 

 

Verkondigen wij het mysterie van zijn verbond … 
 

Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 

 

Zijn stem hebt Gij gehoord, God 

zijn liefde gezien, zijn pijn gevoeld 

en zijn gebed beantwoord. 

Zijn dood werd een begin voor ons. 

Zijn weg, een weg zoals de onze. 

En toch, ontegensprekelijk, een weg van hoop.  

Vanuit die hoop bidden wij voor (…) 

 

Bewaar zijn kracht in ons. 

Wij zullen de stilte doorstaan  

en de beklemmende leegte. 

Wij zullen doen wat Hij zou doen:  

opstaan om verder te leven, 

om warmte te bieden, 

om niemand achter te laten, 

om door te geven  

wat we zelf gekregen hebben, 

om te gedenken  

wie mensen voor ons geworden zijn. 

 


