
 

 

 

 

 

 

Lied  voorzang 
Alles begon met God, het water en het licht 
en de mens en het vuur en de liefde, 
het begon met God. 
 
En de mens met zijn handen om een bloem  
te plukken en te bouwen aan een huis, 
er te wonen met zijn kinderen, begon met God. 
 
Alles begon met God ... 
 
Welkom 

Bruggen bouwen: 

blij zijn om het geluk dat anderen te beurt valt,  

gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid 

in een vredevolle wereld waar we zorg dragen  

voor elkaar en voor de schepping.  

 

Bruggen bouwen:  

in kwetsbare tijden meer dan anders verbonden zijn 

met mensen die gestorven zijn en met hun familie. 

Vandaag in het bijzonder met hen die in de  

lockdownperiode afscheid moesten nemen. 

 

Laten wij zo samen eucharistie vieren, in de naam van 

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 
We gedenken 
Het gedachteniskruisje dat sinds de uitvaartdienst  

achteraan in de kerk een plaats heeft gekregen, 

staat hier vooraan, samen met het gedachteniskaartje. 

We gedenken vandaag in het bijzonder: 

Godelieve Neerinckx 

en brengen het licht van de paaskaars bij haar 

als teken van de verrezen Heer in ons midden 

vanuit de hoop dat ook zij deel krijgt aan  

zijn verrijzenis en licht. Voor haar, met vele anderen: 

 

Wij hebben jouw naam in het zand geschreven 

maar de golven hebben het uitgeveegd. 
 

Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd, 

maar de schors is eraf gevallen. 
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Wij hebben jouw naam in het marmer gegrift, 

maar de steen is gebroken. 
 

Wij hebben jouw naam in ons hart geborgen 

en de tijd zal die bewaren. 
 

Want jij bent nu geborgen en beschermd  

in dat grote Licht. Je bent voor ons onzichtbaar 

nu, maar niet afwezig. 

 

Bidden we in stilte om vertrouwen  

in Gods nabijheid 
 

Gloria  Een loflied van de schepping op God 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/jukebox/

view/96646 

 

Enkel U komt toe o Heer alle glorie alle eer. 
Goede Vader wees gezegend en geloofd. 
Enkel U wordt niet te licht het allergrootste toegedicht 
en wij buigen voor U nederig het hoofd. 
  
Wees geprezen goede Heer en uw schepping evenzeer. 
Zuster Zon haar licht en helend-warme stralen. 
‘t Is een wonder wis en waar  
dat U ons verlicht door haar 
moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen. 
  
Wees geloofd voor Zuster Maan  
en de sterren die er staan 
en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven. 
Wees geloofd voor Broeder Wind  
die in wolken regen vindt 
en verspreidt opdat uw schepping moge leven. 
  
Wees geprezen goede Vader  
voor het koele reine water 
Dat ons laaft en wast en droogte doet verdwijnen. 
Wees geloofd ook voor het vuur 
dat ons warmt in ‘t late uur 
En zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. 
  
Wees geprezen o mijn Hoeder voor de Aarde  
onze moeder die ons koestert en ons dierbaar leven 
geeft, vruchten vol van smaak en geuren 
bloemen weelderig van kleuren 
en de bomen en het gras en al wat leeft. 
  
Wees geloofd voor hen die leven  
in uw liefde en vergeven 
ook als onrecht en ellende hen dan honen 
en gezegend ook diegenen die door vrede te verlenen 
zich voor U o Vader mogen laten kronen. 
  
Wees geprezen o mijn Heer  
voor ons lichaam, broos en teer 
dat de Dood van ‘t leven zomaar kan bestelen 
want gezegend zijn ook dezen 
die de Dood niet moeten vrezen 
omdat zij voor altijd in uw liefde delen. 

 

 

Gebed 

God en Vader, 

uw goedheid leert ons vandaag  

nog meer te leven vanuit uw verrassende,  

barmhartige liefde. 

Help ons om deze weg te gaan  

in eenheid met Jezus uw geliefde Zoon  

en onze Broeder. Amen. 

 

Lied voorzang 

Diep in de dingen, hoor ik Je zingen, 
voel ik jouw hartslag, lees ik jouw naam. 
In duizend geuren, vormen en kleuren, 
klanken en smaken grijp Jij mij aan. 
 
Zon, maan en sterren, wolken en regen, 
bergen en zeeën, loven jouw naam. 
Waar ook ter wereld, proef ik jouw zegen, 
kruis Jij mijn weten, raak Jij mij aan. 
 
Boordevol leven, zindert jouw vreugde, 
glinstert jouw glimlach, trilt jouw bestaan. 
Vlinders en vogels, planten en dieren, 
bloemen en kruiden, eren jouw naam. 
 
Aarde en hemel, zomer en winter, 
morgen en avond, prijzen jouw naam. 
God, ik zou wensen dat ook de mensen 
zouden getuigen van jouw bestaan. 
 
Zending en zegen 
Riskeer meer dan wat anderen 'veilig' vinden. 

Zorg meer dan wat anderen 'wijs' vinden. 

Droom meer dan wat anderen 'praktisch' vinden. 

Verwacht meer dan wat anderen 'mogelijk' vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volgende zondag stellen we graag ons nieuw 

jaarthema aan u voor. 

 

Zaterdag 3 oktober starten we vormelingen 

het nieuwe catechesejaar. 

 

Zondag 4 oktober maken we de start  

van het nieuwe werkjaar. 

 

Zeker welkom om mee te vieren of te volgen 

via youtube - sintjozeftereken (dat kan ook 

naderhand). 



 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus Christus, onze vrede, 

geef ons de moed bruggen te bouwen  

naar wie dichtbij is en veraf. 

Dat wij steeds vol vertrouwen  

de weg van uw vrede gaan. 

   De vrede van onze Heer Jezus zij altijd met u.  

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen   naar André Callewaert 

Voor de opbouw van zijn wereld 

heeft God ze allemaal nodig: 

zowel de werkers van het eerste uur 

als die van het laatste, 

zowel de mensen met ervaring en vorming 

als de pas aangekomenen  

die nog veel moeten leren, 

maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën  

kunnen aanleveren. 

Zowel mensen met tijd 

als mensen met een druk gevuld leven. 

Hij heeft voorgangers nodig en leiders 

maar ook stille werkers en bidders. 

Allemaal zijn ze nodig 

voor de opbouw van Gods wereld. 

  

Vergelijk jezelf niet met een ander, 

noch met wat hij kan of met wat hij verdient. 

Zoals je bent, 

zo heeft God je nodig voor zijn wereld. 

  

Want het gaat niet 

om wat je organiseert of om hoeveel je presteert. 

Het gaat om het werken in Gods wijngaard 

waar alles spreekt van 

‘Ik zal er zijn voor u’, 

waar goedheid 

veel verder gaat dan rechtvaardigheid, 

waar we allen evenveel bemind zijn: 

oneindig veel.     

 

 

Gebed 

God van vrede, midden onder ons. 

Geef ons de moed om bruggen te bouwen. 

Dat wij niet moe worden ons in te zetten  

voor uw schepping zodat mens en natuur  

kunnen herademen. 

Dit vragen wij U in naam Jezus, uw Zoon  

en onze Broeder, onze vrede. Amen. 

 

Evangelie   Matteüs 20, 1-16a 

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

  

Homilie  

 

Stukje orgelmuziek 

 

We planten een Laudato Si' boom 
Naar aanleiding van 5e verjaardag van de encycliek van 

Paus Franciscus 'Laudato Si' over het zorg dragen voor 

onze schepping, willen ook wij een boom planten … 

 

Met onze boom willen we symbolisch zeggen dat we  

het appel van Laudato Si’ ernstig nemen, dat we, 

om het met de paus te zeggen, zowel "de schreeuw  

van de aarde als die van de arme willen horen"  

en dat we Integrale Ecologie als basis nemen van ons 

handelen, vieren en spreken. 

 

De Ginkgo Biloba boom staat symbool voor hoop, liefde, 

kracht, tijdloosheid en een lang leven. Niet alleen voor 

ons, maar ook voor wie na ons komen. Al van oudsher is 

hij ook gekend voor geneeskrachtige toepassingen. 

Niet voor niets wordt hij wordt ook 'levensboom'  

genoemd. 

 

Als teken van onze inzet  ... 

Voorbeden 

God van vrede, wij bidden U: 

Voor al wie hard zwoegen voor een te klein loon, 

voor hen die geen werk vinden  

of gediscrimineerd worden, 

voor hen die niet mee kunnen in het altijd meer, 

voor mensen op de vlucht  

omwille van oorlog en verdrukking. 



 

 

God van vrede, maak ons allen nieuw 

God van leven, wij bidden U: 

voor al wie zich inspant om bruggen te bouwen; 

voor politici, dat ze de noden van allen  

behartigen, de armen het eerst, 

voor mensen die discriminatie ondervinden  

omwille van hun huidskleur of geaardheid: 

God van leven, maak ons allen nieuw. 

 

God van de schepping, wij bidden U: 

voor hen  die wij vandaag met liefde en eerbied 

gedenken, 

voor alle mensen die tijdens de coronacrisis  

gestorven zijn,  

voor al onze geliefde doden. 

God van de schepping, maak ons allen nieuw. 

 

Offerande 
Er is geen omhaling, wat niet wegneemt dat we 

uw bijdrage graag ontvangen!  Mogen we dan ook 

vragen om bij het buitengaan uw bijdrage in het 

mandje te leggen aub. Dank u wel!!! 

 

Gebed over de gaven 

God van vrede,  

aanvaard onze gaven van brood en wijn,  

die wij delen als teken van verbondenheid  

tussen alle mensen  

en al wat leeft en groeit op deze aarde. 

Dat uw Geest ons mag doordringen van de vrede  

waarvoor Jezus zijn leven gaf,  

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Danken 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, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier om U te danken, te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven en de liefde; 

alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken. 

  

Gij kent ons, Gij houdt van ons. 

Gij zijt de schepper, 

Gij zijt het begin en het einde van alles. 

Wij danken 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. 

  

Alle mensen zijn op weg naar U, 

naar uw geluk en vrede voor altijd. 

Daarom bidden wij samen: 

 

 

Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God van heel de schepping.  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in de hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna in de hoge. 

 

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 

Gij weet dat wij tekort schieten in  

het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 

Toch roept Gij ons op om bruggen te bouwen, 

recht te doen en goed te zijn. 

 

Gij zendt ons uw Geest,  

zodat wij geen leegte najagen,  

geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten  

en uw wil volbrengen. 

Wij willen bruggen bouwen 

en het brood van deze wereld  

delen met elkaar. 

  

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 

die uw wil heeft volbracht; 

die brood en wijn voor ons geworden is, 

voedsel en vreugde, vergeving van zonden (…). 

  

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij.  

 

Wij bidden U, Heer, laat de Geest van uw goedheid 

onder ons verder leven. 

Mogen wij allen eens opgenomen worden 

in het rijk van uw goedheid,  

vrede en vreugde. 

Daarom bidden wij voor hen die reeds daar zijn 

waar het licht eeuwig straalt (…). 

  

Gij hebt het immers gezegd, Heer, 

en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat. 

 

Daarom bidden wij met Jezus’ woorden. 
  
Onze Vader 
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. 

 

 

 


