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Voor de 28e editie van de Open Monumentendag is er 

een sterke samenwerking tussen de stadsdienst,  

monumentwacht en de parochie  
om alle hoeken van onze Sint-Jozefkerk  

open te stellen: 
 er wordt info gegeven over de  

restauratie van de glasramen,  

 we kunnen de toren en de gewelven  

beklimmen (met info boven) 

 er is een demonstratie van  

afdaaltechnieken om de inspectie  
aan de toren uit te voeren,  

 Christophe geeft een orgelconcert om 14u en 15u.  

 er is een rondleiding in de kerk  

 we leren alles over oude gewaden en vlaggen 

 we kunnen zelf eens leien knippen  

 voor de kinderen is er een leuke, leerrijke  

fotozoektocht. 

  

Kortom: tussen 11u30 en 18u  

is er heel wat te beleven. 
 

Een ommetje waard is zeker de kapel van Tereken,  
Onze Lieve Vrouw van Halle: deze is immers terug open  

na een grondige buitenrestauratie! 
 

Zie ook: www.monumentenwacht.be 
 

Traditiegetrouw betekent dit ook de aftrap van het  
Sint-Niklase Orgelfestival. 

Christophe Bursens, Katrien Mannaert en Joost Dhont  
zijn drie organisten in Sint-Niklaas die we gerust  

de drijvende krachten hierachter mogen noemen.  
De gratis toegankelijke orgelconcerten zijn hun cadeau 

aan het publiek.  

Om 14u en 15u spelen zij in de Nicolaaskerk en de  
Sint-Jozefkerk, om 17u wordt de dag afgesloten met een 

barokprogramma in Belsele door Christophe Bursens 
(orgel en klavecimbel) en Steven Sneyers (hobo). 

 

In deze woorddienst met communie brengen we het 
evangelieboek en geconsacreerde hosties in ons midden. 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng uw woord, o Heer, breng het ons. (3x) 
O Heer, breng het ons. 
 

Breek uw brood, o Heer, breek het ons. (3x) 
O Heer, breek het ons. 
 

Schenk uw vrede Heer, schenk hem ons. (3x) 
O Heer, schenk hem ons. 
 
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid     
Soms, als ik een verkeerde weg heb gekozen , 
hoop ik dat Gij op de uitkijk staat, God 
en mij in de verte ziet aankomen. 
Vraag me dan niet  
om alles onder woorden te brengen, 
maar wil me omarmen  
als een liefdevolle Vader en een tedere Moeder. 
Geef me alsjeblieft een nieuwe kans  
als ik U ontgoocheld heb. 
En fluister in mijn oor en in mijn hart:  
"Menslief, Ik hou van jou". 

 
 

 
 

24e zondag door het jaar - c 
11 september 2016 

Voor Gods  
uitkijkende liefde  
zijn wij bestemd 

 

(niet voor  
de varkensstal) 



Stiltemoment 
 

Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 

Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 

Gebed 
Barmhartige en liefdevolle God, 
Gij sluit alle mensen in uw hart 
en blijft op zoek gaan  
naar wie van U is weggelopen. 
Zegen ons opdat ook wij steeds de weg  
van de verzoening durven gaan, 
naar het voorbeeld van Jezus, 
ons voorbeeld voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
In de lezingen wordt duidelijk hoezeer de mensen  
God ter harte gaan, hoe kostbaar we zijn in zijn ogen.  

Ondanks onze tekortkomingen, onze onverschilligheid 
soms, ontvangt Hij ons telkens weer met open armen. 
 

Eerste lezing Exodus 32, 7-11. 13-14 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zending en zegen 
Zegen ons met de adem van uw liefde. 
Zegen ons met de dauw van hoop en vertrouwen. 
Zegen onze dromen en verlangens. 
Leg uw hand op onze schouder, 
zo weten wij ons door U gesteund. 
Leg uw hand op ons hoofd, 
zo voelen wij ons sterk. 
leg uw hand in onze hand 
en wandel met ons mee 
om de goedheid van mensen te blijven zien. Amen. 

Een hart voor ... 

Parochieweekend 

Drongen 

1 en 2 oktober 2016 



 
Om in stilte te lezen 
Of liever: om naar te kijken: 

video van de paus in het jaar van barmhartigheid 
'een menselijke samenleving' 

 
Slotgebed 
Wie bij U aanklopt, wordt steeds  
met open armen ontvangen, God,  
wat er ook gebeurd is. 
Eeuwig is uw trouw. 
Leer ons - op onze beurt -  
voor elkaar zo goed te zijn als Gij: 
toegewijd en dienstbaar, 
geduldig en trouw, 
vergevingsgezind en vol liefde, 
naar het voorbeeld van Jezus. 
Laat ons zo gaan in licht, 
gesterkt door uw Geest. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Jezus staat je altijd bij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Gods Geest leeft diep in jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij geeft je vreugde, maakt je blij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Mededelingen 
 
 
 
 
 
 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 
Evangelie    Lucas 15, 1-32 

Een man had twee zonen ... 
 
Ter overweging 

om in stilte te lezen bij wat orgelmuziek 

Daar zit je dan. 
Je wou zelf je leven maken, zei je. 
Je wou weg uit de bekrompenheid 
en je trok er op uit. 
 
Toen kwam de eenzaamheid. 
Het is leeg geworden om je heen, koud en kil. 
Je praat tegen muren, want één voor één  
zijn ook de vrienden van weleer, weggebleven. 
De bruggen achter jou zijn opgeblazen. 
Is er nog een weg terug? 
 
Toen kwam hij tot zichzelf, 
hij begon de reis en ging naar zijn vader terug... 
 
Die eerste stap terug was een lange weg. 
Het vroeg tijd om gevoelens  
van wrok en bitterheid achter te laten. 
Het is een lange weg om in te zien  
dat ook jij fouten hebt gemaakt. 
Het vraag tijd om dat te willen zien 
en jezelf recht in het gezicht te durven kijken. 
De eerste stap terug is een lange weg. 
 

Zijn vader zag hem al in de verte aankomen 
en viel hem om de hals ... 
 

Lied  melodie: als jij wil 
Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
 
Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
 
Voorbeden 
God, wij danken U voor die mensen 
die op uw manier vader, moeder zijn, 
broer of zus. 
God, wij danken, God wij danken,  
God wij danken U. 
 
 
 
 
 



Wij danken U voor die mensen 
bij wie wij mogen zijn wie we zijn, 
bij wie we onze kleine kanten, 
onze fouten en gebreken  
niet hoeven weg te steken. 
God, wij danken … 
 
Wij bidden U om mensen 
die in staat zijn om lief te hebben 
doorheen momenten van ontgoocheling en pijn. 
God, wij danken … 
 
Wij bidden dat uw liefde mag blijven duren, 
ook voor hen die gestorven zijn (…). 
God, wij bidden … 
 
Wij bidden U om mensen die met hun leven  
zichtbaar maken wie Gij zijt. 
God, wij bidden … 
 
En eigenlijk bidden wij 
dat ook wij 
zulke mensen mogen zijn. 
God, wij bidden … 
 

Homilie 
Getuigenis over de wereldjongerendagen  
in Krakau deze zomer. 
 
Orgel 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de Vader  
die zijn zegende hand houdt 
boven alle landen en volkeren, 
in de hoop dat de mensen elkaar  
alle goeds gunnen. 
 
Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, 
die Zichzelf weggaf 
omwille van de mensenkinderen, 
om hen te bevrijden van pijn en verdriet, 
van veroordeling en vereenzaming. 
 
Ik geloof in Jezus,  
die eenieder welkom heet  
en niemand verstoot. 
 
Ik geloof in de heilige Geest  
die ons aanmoedigt  
om elkaar gelijkwaardig en gastvrij  
te verwelkomen. Amen. 
 
Offerande 
Het gebroken brood hebben we reeds in ons midden  
gebracht en bieden het aan als teken van onze inzet. 

Zoals elke zondag wordt ieder van u uitgenodigd  

om te delen van uw gave. Dank ervoor! 
 

Bidden bij brood van leven 
Gij die in ons en met ons wilt zijn,  
Gij die hoort en weet  
en terugdenkt aan toen,  
toen Gij begon en uw verbond bedacht,  
toen uw liefde oplaaide en woorden zocht,  
Gij die de wereld ziet,  
uw neergeslagen mensen, zwervende kinderen.  
Herinner U de nacht  
waarin zelfs Gij niet gerust hebt,  
niet rusten kon,  
waarin Gij de mens gewekt hebt  
eens en voorgoed.  
 
Maak ons tot die mens.  
Leer ons uw oproep verstaan: 
te zijn als dat brood van toen.  
Hier, neem en eet Mij, mijn leven.  
  
Zo hebt Gij uzelf gegeven, 
uitgedeeld tot stervens toe, tot levens toe. 
 
En Gij hebt ons gevraagd om dit te blijven doen. 
Daarom bidden wij bij dit brood: 
 
Wees hier aanwezig. 
Leef in ons. 
Beziel ons met uw Geest, 
dat wij uw woorden spreken, 
dat wij uw hart en handen zijn, 
dat wij uw wegen gaan, 
dat wij vandaag voor mens en wereld 
uw Leven mogen worden. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Vredewens 
Vrede voor u die zich  
in onze wereld 
verloren voelt. 
Vrede voor u die zoekt, 
voor u die vindt 
wie verloren is. 
Vrede u die mededogen voelt 
vastberaden om Jezus te volgen. Amen. 
 
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 
Zo ontvangen wij: 
het LEVEN van Christus. 


