
Lied  

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Nu te bestellen aan € 11,50. 

Vanaf 15 oktober aan € 15,50. 

 

Bestellen kan bij Lieve: 

lieve.vandriessen@telenet.be 

0479 50 77 04 

Of noteer je naam  

op de lijst in de kerk. 

Lied  

 
 
 
 

Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

Welkom  
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VERBINDEN 
Je laten raken 



Gebed om nabijheid 

God,  

Soms is er in ons hart geen plaats  

voor breken en delen, 

als we kiezen voor onszelf  

en niet om anderen gelukkig te maken. 

Soms laten we ons leiden  

door menselijke overwegingen 

en durven we niet opkomen v 

oor hen die uitgesloten zijn of niet van tel. 

Soms willen we in ons geloven  

de weg gaan van oordelen en veroordelen, 

maar Jij koos steeds de weg van het hart 

en niet de weg van de wet. 

Goede God, help ons,  

om ons te laten raken door jouw woorden  

en te doen wat Jij van ons vraagt. Amen 

 

Eer aan God   

Gebed   

Levengevende God, 

in uw Liefde hebt Gij destijds 

uw Zoon Jezus gezonden  

om mensen voor te gaan op uw weg. 

Ook wij weten ons door Jou geroepen  

om te leven naar uw Woord. 

Verhelder onze geest opdat wij zien  

wat ons in deze boeiende wereld te doen staat. 

Zet ons in de goede richting  

en vuur ons aan 

opdat wij enthousiast gestalte geven  

aan jouw liefde. Amen. 

Gebed   

God,  

wij leven in een wereld waarin mensen  

zich blindstaren op geld en goed,  

op macht en aanzien, 

waarin het zeldzaam wordt oog te hebben  

voor elkaar en mee te leven,  

of mee te lijden  

met ieder die een naaste is. 

In die wereld zeggen wij Je dank,  

levende Heer, 

omdat er onder ons mensen zijn 

die zien met nieuwe ogen,  

die zich door Jou laten raken, 

mensen met oog en hart voor elkaar, 

mensen die brekend en delend  

Kerk willen zijn 

in de Geest van Jezus, uw Zoon. 

Help ons God,  

dat ook wij zulke mensen mogen zijn. Amen. 

 

 

Om in stilte te lezen Wim Holterman osfs 

"Wie zeg jij dat Ik ben?" 

Een moeilijke vraag!  

Ook al denk je Hem  

nog zo goed te kennen:  

er is nauwelijks een goed 

antwoord te bedenken. 

Petrus probeert het wel: "de Christus". 

Het lijkt een prachtige vondst, 

maar hij heeft er wel  

een verkeerde voorstelling van! 

Er is geen politieke of religieuze macht  

aan verbonden.  

 

Voor Hem is er geen andere troon 

dan een pijnlijke kruisboom.  

Zijn kroon is er een van stekelige dorens; 

zijn ros een eigenwijze ezel! 

En zijn Rijk: de wereld op z'n kop. 

Hij heeft geen ander leger  

dan van mensen die het aandurven om te verliezen. 

Zijn sterkste wapen is liefde, zelfs voor zijn vijanden! 

Zijn plaats is niet bij de groten der aarde, 

maar Hij wordt gelijk aan de minste der minsten. 

 

Wie zeg jij dat Ik ben? 

Het enig mogelijke antwoord 

moet teleurstellend klinken. 

Maar tegelijk hoopvol: 

zijn naam, zijn manier van leven 

is sterker dan de dood.  

Wie Hij is, is voor ons een uitdaging 

om te leven, Hem achterna. 

In zijn naam, in zijn leven klinkt  

een eeuwig Pasen door. 

Hem volgen is leven voorgoed! 



Onze Vader 

Gebed om vrede en vredewens    

Een wereld zonder haat en geweld,  

een wereld van vrede:  

het is de droom van iedere mens.  

Daarom bidden we:  

 

God, geef ons vrede met onszelf  

en het vermogen om begrip en respect  

op te brengen voor elkaar.  

Niet dat alle afgunst, verdriet en pijn  

daardoor verdwijnen,  

maar misschien toch al heel wat.  

Dat uw vrede altijd met ons mag zijn.  

 

Die vrede van de Heer zij altijd met U 

Geven wij elkaar een teken van die 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, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Communie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen  
De lezingen zijn vandaag heel duidelijk:  

een mens kan niet om het lijden heen,  

zeker niet als je eerlijk en rechtop  

in het leven wil staan. Maar: wie Jezus volgt,  

komt er uiteindelijk wel doorheen 

 

Eerste lezing  Jesaja 50, 5-9a   

 

Moment voor de kinderen  

 

Orgel 

 

Evangelie  Marcus 8, 27 – 35   

Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van Jou. 

  

Homilie   

 

Voorbeden   

God, wij willen tot Jou bidden: 

zegen de kinderen die dit weekend hun vormsel 

kregen toegediend.  

Sterk hen zodat ze de weg kiezen van aandacht 

en zorg voor elkaar  

en niet die van 'mijn eigen ik'. 

Laat hen omgeven zijn door mensen  

die hen steunen en bemoedigen, 

vooral wanneer ze het moeilijk hebben  

en niet goed weten welke weg te kiezen. 

God, wij willen vragen: 

help het instituut kerk  

Dat zij niet alleen de wetten naleeft  

en mensen in de kou laat staan  

door strikte regels. 

Laat de leiders inzien  

dat Jezus alleen koos voor de zwakke,  

zij die die buiten de wet vielen, 

dat zij naar de mensen toegaan  

in een open en niet veroordelende houding.  

 

Bidden we daarom  

dat we beseffen dat het geloof in Jezus 

niet wordt beleden met mooie woorden  

en ronkende titels , 

maar in de manier waarop we ons leven dagelijks 

richten op Jezus' levenswijze. 

Waar vriendschap heerst en liefde, ... 



God, wij willen inzien 

dat we allen een levende cel zijn  

van het mystieke Lichaam van Christus. 

Het is van levensbelang dat elke cel gezond is  

en verbonden met elkaar en met God, 

het is belangrijk om als ledematen van dat lichaam 

verbinding te maken met mensen  

die zoekende zijn of het moeilijk hebben. 

 

Bidden wij daarom  

om doorzettingsvermogen, 

om uitzicht en vertrouwen in de toekomst, 

om mensen die met elkaar willen samenwerken 

en zich laten inspireren door Gods Geest. 

Waar vriendschap heerst en liefde, ... 
  

Geloofsbelijdenis  

God, wij geloven  

dat Gij ons vervult met uw Geest  

en dat Gij ons bij de hand neemt  

om dienaars te zijn  

van uw verbond met de mensen. 

Gij legt uw leven in onze handen. 

 

Help ons om te blijven geloven  

dat Gij ons de kracht geeft 

om de hand vast te nemen van mensen  

voor wie het leven geen leven is,  

zodat zij kunnen opstaan. 

 

Help ons om te blijven geloven  

dat Gij ons de kracht geeft  

om aan mensen te geven wat zij nodig hebben  

om menswaardig te kunnen leven. 

 

God, laat uw hand levenskracht brengen  

in ons hart,  

in onze gemeenschap,  

in de kerk,  

in alle mensen die in U geloven. Amen. 

 

Offerande  
We brengen de kelken met hosties op het altaar,  

hosties die in een vorige viering geconsacreerd zijn. 

 

Danken bij brood van leven   

Eens, lang geleden is de mens begonnen 

met zaaien en maaien, met dorsen en malen 

en hij bakte het eerste brood 

om goed van te eten  

en dan weer verder te gaan. 

  

Eens, lang geleden is de mens begonnen 

met planten en sproeien, met plukken en persen, 

en hij vulde de eerste beker met wijn 

om goed van te drinken 

en dan weer verder te gaan. 

  

Eens, lang geleden  

is er een mens geweest, die begon 

met zoeken en vinden, met geven en delen 

en Hij nam het brood en de beker en zei: 

"Brood dat je met anderen deelt 

en wijn die je voor anderen uitgiet,  

daar word je mens van, 

zo kan je velen verder gaan." 

God, mag dan dit brood, 

teken zijn van onze bereidheid 

om echt mens te zijn 

zodat wij met velen kunnen verder gaan. 

Dat vragen wij U zodat wij kunnen leven 

naar het voorbeeld van Jezus. 

 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden; 

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 

 

God, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen om U te danken, 

te loven en te prijzen. 

Raak ons aan zodat we groeien in Jouw liefde,  

zodat iedereen rechtop kan staan en leven zou 

hebben, leven in overvloed. 

  

In deze maand met aandacht voor de schepping 

danken wij U voor heel de aarde: 

voor de bergen en de bomen, 

voor de zon en de zee, 

voor alles wat er groeit en bloeit; 

voor het leven en de liefde, 

voor de mensen hier en overal. 

 

Bidden wij voor de mensen die ons dierbaar zijn, 

in het bijzonder met hen  

met wie wij ons verbonden voelen 

en met hen die door de dood  

heen zijn gegaan (…). 

Draag hen verder in het leven zonder einde. 

  

God, onze Vader, 

daag ons steeds weer uit  

om Jezus' voorbeeld te volgen: 

goedheid, liefde en respect voor elke mens. 

Geef ons de moed,  

de kracht en de sterkte  

om dat vol te houden 

zodat uw Rijk van liefde en vrede 

kan groeien in onze wereld.  

Laten we samen zingen: 

 

 


