
KIEMKRACHTGESPREKKEN 2015-2016 
 

Woensdag 30 september 2015 

Interviewfilm van Anselm Grün 
 

Woensdag 14 oktober 2015 
Minder gek dan gedacht 

Met medewerkers  
van PC Sint-Hiëronymus 
 

Vrijdag 30 november 2015 

"Fransiscus spreekt": voorstelling door  

Geert Fierens in Sint-Jozefkerk om 20 u. 
Nabespreking op dinsdag 10 november 2015  

in Ons Huis, ook om 20 u. 
 

Donderdag 04 februari 2016 
Donderdag 18 februari 2016 

Donderdag 03 maart 2016 
Met Luc Maes evangelische parabels lezen 
 

Woensdag 20 april 2016 

Marc Van Tente: vele vensters op het mysterie 
 

Woensdag 18 mei 2016  

Etienne De Jonghe:  
Komt er in Gods naam nog vrede? 

   Folders zijn achteraan beschikbaar. 

23e zondag door het jaar - b 
6 september 2015 
Scheppingszondag 

 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelie     Marcus 7, 31-37  
 
Welkom 
Met een open hart 

luisteren naar wat Hij  
ons te zeggen heeft. 

Met lege handen  

open staan voor het mysterie. 
Ons niet laten verlammen, 

onze onmacht afgooien, 
onze oren geloven 

opkomen voor onze schepping. 

Dan zal de steppe bloeien 
en zullen wij lachen en juichen. 

 
 

 

 

 

Open 
voor zijn schepping 



Lied 
De ballingen keren, 
ze keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarden, 
één voor één en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen, 
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
Bidden om nabijheid 
Met lege handen  
sta ik voor Jou, mijn God, 
niets kan ik voor Jou verbergen. 
Jij bent mijn verborgen vriend, 
die me voortdurend oproept 
naar verder, naar meer, naar hoger, naar dieper. 
Jij toont me de weg 
en leidt me binnen in het mysterie 
van jouw grootheid. 
Jij kent mijn zwakheden 
en tilt me steeds opnieuw weer op. 
Blijf toch steeds bij mij, 
en breng mij telkens weer tot het goede. Amen. 
 
Lied  
De dode zal leven, de dode zal horen:  
nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen,  
een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen 
en wij zullen op staan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Gebed  
Heer, onze God, 
Gij spreekt uw Woord 
dat mensen raakt en doet opengaan. 
Gij reikt telkens weer toekomst aan. 
Wij bidden U, 
dat wij in ons doen en laten 
uw Woord laten weerklinken. 
Geef dat wij ontvankelijk blijven 
om een nieuwe start te maken. 
Mogen wij zo samen bouwen 
aan een nieuw werkjaar, 
aan een nieuwe wereld,  
dag na dag  
en steeds opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen. 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verten die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Gods zegen voor ons. 
Zijn ogen om mee aan te zien. 

Zijn armen om mee op te beuren. 
Zijn handen om mee aan te raken 

om tot zegen te zijn 

voor wie doof, stom is, 
voor wie niet in tel is, 

om in de ogen te zien wie verdriet heeft, 
om te dragen wie dreigt te vallen 

om aan te raken wie eenzaam is 

om mensen aan te spreken: "Ga open" 
en zelf ook open te staan 

voor wie met ons meegaat. 

 
 

 
 
 
 
 

 

OPEN MONUMENTENDAG:  Zondag 13 september 

Vele orgels in de kerken van Sint-Niklaas  
werden de laatste jaren grondig  

gerestaureerd. De organisten Joost D’hont,  
Katrien Mannaert en Christophe Bursens  

zijn fier over dit orgelpatrimonium. 
 

Op de open monumentendag van  
zondag 13 september heeft het publiek  

de kans om in de Sint-Jozefkerk een gratis concert mee 

te maken. Christophe speelt om 14u00 en om 15u00.  
 

Verder zijn er die dag ook rondleidingen in de kerk  

en is er mogelijkheid om de toren en de gewelven  

te bezoeken. Geleide bezoeken in de kerk: 
tussen 13.30 u. en 14.00 u Rondleiding in de kerk-deel1 

tussen 14.30 u. en 15.00 u Rondleiding in de kerk-deel2 
tussen 15.30 u. en 16.30 u Rondleiding in de kerk. 

Geleid torenbezoek om 16.30 u. 
 

Bijzonder dit jaar zijn ook de kapellen die in de kijker 
staan. Voor Tereken zijn dat:  

Sint-Antonius op de Knaptand,  

Sint-Jozef in de Smisstraat,  
Onze Lieve Vrouw  van Halle op Tereken en  

Onze Lieve Vrouw  van den IJzer op Heimolenhoek. 

 
 
 
 

Parochiale startviering: 
zondag 20 september om 10u30. 

Van harte welkom! 
 

Vanaf volgende week kan je  
inschrijven voor het parochieweekend 
van 3 en 4 oktober 2015 in Drongen. 



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 
 

Om in stilte te lezen 

Slotgebed 
Goede God,  
wij danken u voor uw woord  
en voor het brood waarmee Gij ons voedt. 
Doe ons verstaan wat Gij met ons voor hebt 
en help ons om hier ter plaatse en wereldwijd  
zorg te blijven dragen voor uw schepping 
waarin mensen ten volle kunnen leven  
met en voor elkaar. Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de klas zit een leerling die doof is.  

De leraar zegt tot hem:  
"In de nieuwe wereld zal jij kunnen horen."  

De leerling antwoordt:  
"Nee, in de nieuwe wereld  

zal God in gebaren spreken." 
 

De leerling wil  
niet primair  

een paar goede  

oren hebben,  
hij wil dat  

de ander zijn  
taal spreekt.  

De bevestiging,  

die hij vraagt,  
gaat veel verder  

dan de bevestiging die de leraar biedt:  
hij wil geaccepteerd worden en gezien en gehoord 

worden zoals hij is en van daaruit echt communicatie  
ervaren met de ander. 

(J. Kool in Axel Liégois, Theologie en beperking).  

Inleiding op de eerste lezing 
Ook de profeet moedigt ons aan om te blijven openstaan 
voor de nieuwe Schepping. De woestijn bloeit,  

met andere woorden: het volk dat in ballingschap alle 
moed was verloren, zal weer volop tot leven komen. 

 
Eerste lezing Jesaja 35,4-7a 
 

Orgel        
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Bron van leven, Vader voor altijd. 
Daarom geloof ik dat het onmogelijke  
mogelijk wordt:  
vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus,  
zijn Zoon en Meestgeliefde  
van zijn mensenkinderen. 
Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,  
die de macht van het kwaad heeft gebroken,  
die gestorven is maar ook verrezen,  
die leeft in ons midden,  
die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 
Daarom geloof ik  
in de gemeenschap van liefde en geloof,  
in een Kerk die het evangelie beleeft. 
 
Ik geloof dat wij met vallen en opstaan  
maar gedragen door de Geest van God,  
toekomst zullen vinden en leven in overvloed. 
Amen. 
 

Offerande en voorbeden 
Op deze scheppingszondag  

brengen we gaven van de schepping aan: 
 

Een schaal met aarde. 

De aarde is een gave, 
een vindplaats van de scheppende God  
die zag dat alles goed was. 
En wij bidden dat wij deze aarde  
behoeden en bewaren 
voor generaties en generaties na ons. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Bloemen 

Elke bloem, elke dier, elke mens is uniek en enig. 
Alles draagt een teken van God. 
En wij bidden dat wij dit leven  
koesteren en bewaren 
voor generaties en generaties na ons. 
Jij die bent … 
 
Zuiver water. 

Zuiver water is onmisbaar voor al wat leeft. 
Dit water wordt schaars,  
het wordt vervuild en verspild. 
Wij bidden dat wij alle natuurlijke hulpbronnen 
beschermen en bewaren 
voor generaties en generaties na ons. 
Jij die bent ... 
 
Lokale seizoensvruchten en -groenten. 
Een weelde aan voedsel, een rijke diversiteit 
en toch meer dan 800 miljoen mensen  
die honger lijden. 
Met duurzame land- en tuinbouw  
in onze eigen buurt 
bidden we dat ook wij meewerken  
aan een leefbare wereld  
voor iedereen, 
voor generaties en generaties na ons. 
Jij die bent ... 
 
Heilige Communie. 

Een schaal met brood, 
het lijkt gewoon, maar toch bijzonder. 
Gezegend brood, 
gezegende mensen, 
het gebroken brood 
door mensenhanden gedeeld 
en er is genoeg voor iedereen. 
God voedt ons zo dat er over blijft. 
Hij geeft niet op, gaat door, 
omdat Hij zoveel van ons houdt. 
 

Wees voedsel voor elkaar, 
in navolging van Mij, zegt Jezus ons, 
tot lof van God 
en tot zegen van alle mensen. 
Jij die bent ... 
 
 

Bidden bij dit brood van leven 
met woorden van psalm 146 
 

Mijn leven lang zal ik U loven, 
zolang ik adem, U bezingen. 
 
Gij zijt de God die alles schiep: 
hemel en aarde, zee en land. 
Gij komt op voor onderdrukten 
en doet uw woord altijd gestand. 
De hongerigen geeft Gij brood. 
 
Blinden opent Gij de ogen. 
Gevangenen maakt Gij vrij, 
vernederden richt Gij weer op. 
 
Gij houdt van wie rechtschapen is, 
ontfermt U over vreemdelingen, 
beschermt wie weduwe is of wees. 
 
Gij zijt koning in eeuwigheid. 
 
Onze Vader    
Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld 
uw naam geheiligd zien. 
Mochten steeds meer mensen U kennen  
als God-met-ons. 
Uw Rijk kome! 
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
Uw wil geschiede, 
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 
die zich inzetten voor de anderen. 
Wij vragen U om het dagelijks brood, 
om het nodige voedsel voor wie honger heeft 
en om de moed ons voedsel te delen. 
Vergeef ons onze schuld, 
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. 
Leer ons de anderen vergeving schenken, 
steeds opnieuw, zonder bitterheid. 
Leid ons weg uit de bekoring  
van hoogmoed en onoprechtheid. 
En verlos ons van het kwade. 
Want Gij zijt de vrede en de vreugde, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Gebed om vrede 
Door samen te eten van het Brood  
waarin de Heer zich voor ons breekt en deelt,  
kan in ons het besef groeien  
dat wij, over alle verschillen heen,  
één familie vormen, elkaars broers en zussen zijn,  
die elkaar dienen vast te houden,  
die voor elkaar verantwoordelijk zijn 
die zijn vrede waar maken. 
 
Heer, schenk ons uw vrede, 
zo bidden wij U. Amen. 


