
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gebedskalender 2018 

 
Een scheurkalender,  

met dagelijks een gebed  
om de dag te beginnen  

(of te eindeigen). 

 
Voor 15 oktober te bestellen  

aan de prijs van € 11,-. 
 

Dat kan door je naam te noteren 
op de lijst in de kerk 

of door te mailen naar: 

lieve.vandriessen@telenet.be 

Vergeet niet  

in te schrijven  
voor het  

parochieweekend!! 
 

Doe het vandaag nog  

via het  
inschrijvingsstrookje 

of  
secretariaat 

@sintjozeftereken.be 

Infonamiddag 

Nieuwkomers en vluchtelingen, en wij? 
Dinsdag 19 september 2017 van 14u-17u  

in Ons Huis, Schoolstraat 270 
INKOM:€ 4 euro (met koffie en versnapering)
INSCHRIJVEN bij  
Dirk De Meester, Pottenbakkerstraat 8, 03/7777311 

24e  zondag - jaar a 
17 september 2017 

 
In deze viering brengen we de kruisjes van hen  
die in juli overleden zijn in ons midden. 

 
Op de tafel waar leven gedeeld wordt,  

laten wij bij de kruisjes een kaarsje branden.  

Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
 
 
 
 
 
 

 

 

De maat van liefde 



Gebed om nabijheid 
Vergevingsgezindheid staat in het leven van Jezus  
met een sterretje genoteerd. 
"Hoe vaak dan?" 
"Niet zeven keer, maar zeventig maal  
zeven keer." 
De kracht om vergeving te kunnen schenken 
halen we niet uit onszelf.  
Die komt van U, God,  
die ons liefheeft. 
Wij kunnen slechts proberen  
iets van uw liefde te weerspiegelen  
in onze vergeving aan anderen. 
Daarom vragen wij  
om uw nabijheid in ons leven,  
zodat ook wij kunnen vergeven 
en anderen nabij blijven. Amen. 
 
Laten wij loven en danken 
 
Gebed  
God van hoop en liefde, 
we zijn dankbaar  
om de vriendschap en geborgenheid 
die we bij elkaar krijgen. 
Wij vragen U:  
maak ons tot mensen naar uw hart, 
die leven vanuit de liefde  
zodat wij open staan voor uw aanwezigheid. 
Amen. 
 
Een moment voor de kinderen 

Muziek 
 
Inleiding op de lezing 

Jezus zegt ons dat God al onze schulden wil  

kwijtschelden. Maar Hij verwacht dan wel dat wij  
op onze beurt ook "vergeven aan onze schuldenaren", 

zoals we ook beloven in het Onze Vader. 
 

Evangelie    Matteüs 18, 21-35  

 

Acclamatie 
Uw woord, Heer, heeft een wond're kracht. 
het toont uw goedheid en uw macht. 
Alleluia. 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Gezegend zijt Gij, God,  
om alle vriendschap, 
om de warmte en intimiteit tussen mensen, 
om de eerbied en de sympathie. 
En wij bidden dat wij elkaar blijven zoeken, 
elkaar vinden en vasthouden, 
zodat wij ervaren dat Gij bij mensen zijt. 

Slotgebed 
God, Vader, Moeder van mensen, 
nu wij hier zijn samengekomen in dankbaarheid, 
vragen wij U, blijf aanwezig in ons leven: 
dat onze woorden van liefde spreken, 
dat onze handen goedheid zaaien 
en onze voeten wegen gaan naar anderen. 
Zegen ons met uw liefde,  
sterk ons met uw genade 
en sta naast ons met uw kracht. 
Dat vragen wij U voor vandaag en de dagen  
die komen. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 



Gebed om vrede  
Vrede is onbevangen leven  
ook al hebben wij niet alles in handen: 
gezondheid en levenskracht, 
de inzet en nabijheid van mensen. 
 

Vrede is in harmonie leven met anderen: 
dankbaar om wie zij voor ons zijn. 
 

Vrede is in harmonie leven met U, God: 
wij mogen ons bij U geborgen weten 
en vertrouwen dat Gij geeft en vergeeft. 
 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken van vrede. 
 
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, in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 

Om in stilte te lezen 
Een verhaal vertelt over twee vrienden  
die door de woestijn liepen.  

Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie  
en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.  
 

Degene die geslagen werd, was gekwetst,  

maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand: 

'VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND  
MIJ IN HET GEZICHT.'  
 

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden,  

waar zij besloten een bad te nemen.  
Degene die was geslagen, raakte vast in modder  

en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem.  
Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:  

'VANDAAG REDDE MIJN BESTE VRIEND MIJN LEVEN.'  
 

De vriend die had geslagen  

en zijn beste vriend had gered vroeg hem:  
'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand  

en nu schrijf je op een steen, waarom?'  
 

De andere vriend antwoordde:  
"Als iemand ons pijn doet 

 moeten we het in zand opschrijven  

 waar de wind van vergeving het kan uitwissen.  
 

 Maar als iemand iets goeds doet  
 voor ons, moeten we het  

 in steen graveren,  
 waar geen wind  

 het ooit kan uitwissen." 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden u voor hen  
die elkaar gekozen hebben:  
dat hun liefde groot mag zijn 
in goede en kwade dagen, 
dat vergeving mogelijk is 
en zo hun liefde groeien kan 
dat zij gelukkig zijn,  
samen met allen die bij hen horen. 
Laat ons bidden … 
 
Wij bidden vandaag voor hen  
die van elkaar gescheiden zijn geraakt 
en voor hun kinderen. 
Voor hen die wel liefhebben, 
maar niet bij elkaar kunnen zijn. 
Voor allen die verlangen,  
maar eenzaam zijn. 
Laat ons bidden … 
 
En troost ons met vertrouwen, God,  
dat liefde sterker is dan alle dood, 
dat ook zij die gestorven zijn 
uw trouw en ontferming mogen ondervinden. 
Laat ons bidden … 
 
Bij wijze van geloofsbelijdenis   Manu Verhulst 
Geloven is een manier van leven: 
open voor het wonder,  
gelukkig om de kleine dingen  
en mild voor de kwade. 
 

Geloven is een manier van leven: 
open voor de mens en zijn gedachten 
en blij verrast om het telkens nieuwe. 
 

Geloven in God is onder de sterren staan: 
weet hebben van tijd en ruimte 
even groot als zijn liefde. 
 

Geloven in God is een manier van sterven: 
durven inslapen in zijn armen 
en hopen dat Hij jou zal wakker maken. 
 



Offerande   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gebed over de gaven 
God van leven, dit brood en deze wijn 
zijn het werk van mensenhanden. 
Mogen ze hier en nu teken worden 
van de liefde en het leven van uw zoon, Jezus. 
Amen. 
 
Bidden 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 
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 
daar waar mensen elkaar vinden, 
elkaar durven vergeven  
en van elkaar houden. 
 

Daar waar mensen  
de handen in elkaar slaan 
en samen kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen  
tot een wereld zoals Gij hem droomt. 
  
Wij danken U, omdat Gij aan het werk zijt 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 
voor vrede en rechtvaardigheid. 
Daarom zingen wij U toe: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der Hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 
die ons menselijk leven  
met zijn beide handen aanvaardde 
en het deelde met al de zijnen. 
 

Met eenvoudige woorden en verhalen 
toonde Hij ons de weg naar U. 
Hij was barmhartig en vol aandacht en begrip 
voor allen die in nood verkeerden 
of niet van tel waren. 
 

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij  
aan zijn vrienden:  
"Kom nog één keer met Mij aan tafel, 
want Ik wil graag nog een laatste maal  
met jullie eten. (…)" 
Blijf daarom eten van dit brood en drinken  
uit deze beker, zoals Ik jullie heb voorgedaan. 
stilte 
  
Wellicht is het dan stil geworden, 
zoals bij elk afscheid. 
Maar dit brood en deze wijn  
zijn tekens geworden, 
tekens van een nieuwe manier van leven, 
tekens van hoop voor alle mensen. 
 

Daarom bidden wij U, God, 
beziel ons met uw Geest. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie,  
wegen blijven vinden naar U en naar elkaar. 
 

Steeds weer zult Gij ons uitdagen  
om Jezus’ voorbeeld te volgen: 
goedheid, respect, vergeving  
en verbondenheid met elke mens. 
Geef ons moed en kracht om dit vol te houden. 
Dan kan uw Rijk komen. 
Daarom blijven wij tot U bidden met Jezus’ woorden 
en noemen wij U: Onze Vader. 
 
Onze Vader 
Reiken we elkaar de hand als teken van verbondenheid: 
 

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. 
 
 
 
 


