
De gebedskalender van Kerk en Leven  

kan weer besteld worden: 

Noteer uw naam op de lijst  

achteraan in de kerk 

of stuur een mailtje naar:  

lieve.vandriessen@telenet.be 

of geef het door op het secretariaat: 

03 776 11 07 

Bestellen voor 15 oktober kost € 11. 

Donderdag 19 september om 20u: 

KWB en Vlaams kruis verzorgen een avond 

omtrent reanimatie en AED: 

wat te doen in levensbedreigende situaties? 

 

Lid of geen lid: iedereen welkom  

om 20 u in Ons Huis.  Inkom € 2-. 

We brengen het kruisje in ons midden van Maria Lutin 

die in augustus overleden is. En daarbij ook een kruisje 

voor allen die we in gebed meedragen. 

 

Ondertussen speelt 'Barokensemble':  

"Cantabile uit Sonate in e voor gamba en b.C.  

van G.P. Telemann 

 

Verwelkoming 
In onze parochie nemen we dit weekend  

de aanloop van 'De Passie'. In het passieverhaal  

dat op 04 april 2020 gebracht wordt op de Grote 

Markt van Sint-Niklaas, krijgt het kruis een bijzondere 

plaats. Het kruis is immers een teken van hoop,  

van verrijzenis en eeuwig leven. 

Want niet de dood heeft het laatste woord, 

maar de liefde die alles overwon op het kruis. 

 

... 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

Als wij nu eens de moed hebben 

om niet alleen te kijken  

naar wat mensen verkeerd doen 

maar vooral naar wat goed is. 

  

Als wij nu eens de moed hebben 

om vertrouwen te geven  

aan iemand van wie we denken  

dat hij niet te vertrouwen is, 

om te luisteren naar wie het niet kan zeggen, 

om te kijken naar wie altijd wordt vergeten. 

  

Als wij nu eens de moed hebben 

om niet kwaad te blijven  

op wie ons iets misdeed, 

maar elkaar weer in de ogen zien  

en durven vergeven. 

Zou de wereld  

er dan niet veel anders uitzien? 

  

God, wij danken U  

dat Gij telkens dicht bij ons blijft  

wanneer wij dat proberen, 

wij danken U  

dat Gij ons wilt vergeven,  

telkens opnieuw. Amen. 

24e zondag c-jaar  

15 september 2019 
 
 
 
 

    

Kijken met ons hart 



Gloria 

Gebed 

Barmhartige en liefdevolle God, 

Gij sluit alle mensen in uw hart 

en blijft op zoek gaan naar wie is weggelopen. 

Zegen ons opdat ook wij steeds de weg  

van de verzoening durven gaan,  

naar het voorbeeld van Jezus,  

voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

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

 
Muziek 
'Barokensemble' met "Deine Toten werden leben"  

uit de gelijknamige cantate van G.P.Telemann 

 

Evangelie    Lucas 15, 1- 10 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij dat er vreugde komt 

om wat gevonden wordt: 

drachme of schaap, 

kind of vriend, leven of uitzicht. 

Vreugde om nieuwe bewogenheid 

en vernieuwde inzet,  

om geschonken vergeving, nieuwe kansen  

en nieuwe moed. 

Vreugde om een nieuw begin. 

 
Laat ons bidden, 
laat ons bidden in de stilte van ons hart, 
dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 

Lied 

Zo blijf ik vertrouwen, kan ik verder gaan, 
wijl God zachtjes fluistert: Ik blijf naast je staan. 
Kom, leg je hand in mijn hand ... 
 

 

Mededelingen 

 

Muziek 
'Barokensemble': reprise aria  uit de cantate 

"Deine Toten werden leben" 

 

Zending en zegen 

 

Met dank aan 'Barokensemble' 

Sarah Magerman - sopraan  

Frederike Van Lindt - blokfluit  

Piet Van Steenbergen - gamba 

Christophe Bursens - orgel 

 

 PS Weet je een goede naam voor  

dit 'vers' ensemble? Suggesties welkom! 

Hoor je graag nog meer mooie muziek? 

Kom dan vrijdag 22 september om 20u 

luisteren naar Christophe Bursens (orgel en 

klavecimbel en Piet van Steenbergen (gamba). 

Zij brengen het concert "Les goûts de réunis" 

waarmee de Franse Barokcomponist François 

Couperin verwijst naar de versmelting van de Franse 

met de Italiaanse componeerstijl.  

Op dit concert versmelten ook wijn, orgel, 

klavecimbel en gamba tot een uitzonderlijke 

combinatie. Doorheen het concertprogramma  

wordt de luisteraar in kennis gebracht van de diverse 

barokstijlen en dit in combinatie met aangepaste 

wijnen! Op alle gebied een smaakmaker. 

Kaarten te verkrijgen via het Cultureel Centrum. 



 

Slotgebed 

God, Gij zegt tot ons: 

"Wat je ook gedaan hebt, als je dat wil,  

ben je altijd opnieuw welkom bij Mij. 

Ik kijk naar je uit  

en kom je tegemoet 

zodat je de stap kunt zetten  

en om vergeving durft vragen. 

Ik wil je omarmen en je liefhebben, 

omdat je mijn kind bent en blijft, 

waarheen jouw weg je ook heeft geleid. 

Geef je Mij die kans? 

Mag Ik jouw hart verwarmen  

met mijn warmhartigheid?" 

 

Wij bidden dat wij  

open staan voor uw liefde, God. 

Amen. 

Om in stilte te lezen 
God heeft de aarde gemaakt  

voor de mensen 

en de mensen voor de aarde. 

Zij zijn voor elkaar geschapen: 

de aarde en de mensen horen bij elkaar. 

 

God heeft de mensen gemaakt  

voor de mensen. 

Ze worden voor elkaar geboren, 

ze zijn voor elkaar geschapen: 

op aarde horen mensen bij elkaar. 

 

Het was niet Gods plan  

dat sterke mensen rijk zouden zijn 

en rijke mensen sterk. 

Het was niet zijn plan  

dat zwakke mensen arm zouden zijn  

en arme mensen  zwak. 

Hij heeft ze voor elkaar geschapen, 

ze worden voor elkaar geboren 

om op aarde ‘mens’ te zijn. 

God wil dat mensen  

samen zijn met mensen. 

Dat ze samen wonen, samen werken, samen leven, 

geen bedreiging zijn voor elkaar, 

maar elkaar beschermen 

als in een tuin waar alles veilig is. 

Bidden wij voor  

mensen die het moeilijk hebben, 

mensen die ziek zijn en leven met vragen, 

mensen die een geliefd iemand  

hebben verloren en geen troost vinden, 

mensen die eenzaam door het leven gaan. 

Dat zij sterkte vinden 

en het leven voor hen weer leefbaar wordt. 

Laat ons bidden, laat ons bidden … 
 
Wij bidden U om mensen 

die in staat zijn om lief te hebben 

doorheen momenten van ontgoocheling en pijn. 

Wij bidden om mensen  

bij wie wij mogen zijn wie we zijn, 

bij wie we onze kleine kanten, 

onze fouten en gebreken  

niet hoeven weg te steken. 

En eigenlijk bidden wij God,  

dat ook wij zulke mensen mogen zijn. 

Laat ons bidden, laat ons bidden .. 
 
Geloofsbelijdenis 

 

 



Offerande 
'Barokensemble': Reciet en aria "Ihr Sterblichen, was 

scheut ihr Tod und Erde?" uit voornoemde cantate. 

 

Gebed over de gaven 

God, in brood en wijn 

willen wij u dankbaar herkennen 

en gelovig uitspreken wat wij hier doen: 

uw liefde vieren rond deze tafel, 

samenzijn in vriendschap en goedheid 

en lief en leed proberen met elkaar. 

In deze gaven vieren wij uw menslievendheid 

en nabijheid, alle dagen die komen. Amen. 

 

Bidden rond brood en wijn 

Goede God, als wij verdrietig zijn  

en wij geven ons verdriet aan U, 

dan wordt het minder. 

Als wij gelukkig zijn en wij delen het met U,  

dan wordt het meer. 

Gij blijft bij ons, in alles wat op onze weg gebeurt. 

Wees brood en wijn voor ons, niet alleen vandaag,  

maar alle dagen die komen.  

 

Wat geen oog heeft gezien,  

geen oor gehoord, wat in geen mensenhart 

is opgekomen, hebt Gij, God,  

bereid voor alle mensen. 

 

Gij hebt U geopenbaard als een God die er alles 

voor over heeft om ons tot leven te laten komen.  

Zoals een moeder haar kind draagt,  

zoals een vader opkomt voor zijn zoon,  

zo zijt Gij een trouwe God die doet wat Gij zegt, 

die uw verbond bewaart. Daarom zingen we: 

Biddend en vol eerbied gedenken wij 

wat Gij voor ons hebt gedaan in Jezus, uw Zoon.  

Op de avond (…) 

  

Zijn dood gedenken wij, 
Zijn opstanding belijden wij,  
Zijn toekomst verwachten wij. 
 

Wij bidden U God:  

zend ons uw Heilige Geest,  

zodat wij ontvankelijk zijn voor het geheim  

van iedere mens.  

 

Verwarm ons hart,  

zodat wij het wonder van ons leven  

beschermen voor elkaar.  

Besproei ons met de dauw  

van uw mildheid en mededogen,  

zodat wij elkaar van dag tot dag  

met nieuwe ogen zien,  

elkaars tekorten dragen  

en elkaar verrijken.  

 

God, wij willen niet vergeten, 

van wie we afscheid hebben moeten nemen. 

(…). 

Draag hen verder in uw liefde, 

zodat ze verder kunnen leven dicht bij U. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Vrede betekent:  

het weer goed maken met je broer en je zus. 

Vrede betekent:  

een ander net zoveel ruimte gunnen  

als jij zelf nodig hebt. 

Vrede betekent:  

een hand uitsteken om een ander te helpen,  

ook al denk je dat het niet zal helpen. 

Heer, schenk ons uw vrede 

opdat wij, op onze beurt,  

vrede kunnen zijn voor anderen. 

 

Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 

 

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 
'Barokensemble': "Adagio e dolce uit Triosonate in d"  

(BWV 527) van J.S. Bach, bewerkt voor gamba en orgel. 


