
 

Lied  

We brengen de kruisjes vooraan van hen van wie we 

vorige maand in deze kerk afscheid namen. 

 

We gedenken 

 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Iedere keer dat we elkaar vergeven  
in plaats van elkaar te lijf te gaan, 
maakt God ons nieuw. 
 
Iedere keer dat we elkaars wonden verzorgen  
in plaats van ze dieper te maken, 
komt de vrede een beetje dichterbij. 
  

Iedere keer dat we elkaar zegenen  
in plaats van te vervloeken, 
wordt vrede zichtbaar. 
  
God van vrede, leer ons om ons  
met elkaar te verzoenen in het voetspoor  
van Jezus. Amen. 
 
Eer aan God 
Vader in de hemel, Gij geeft ons het vermogen 
ons de nood van een ander aan te trekken. 
 
Wij danken U daarvoor 
en prijzen ons gelukkig 
zo de naaste van de ander te mogen worden. 
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Vader, Gij geeft ons de vaardigheid 
een ander zo te helpen 
dat hij kan leven in vrijheid en waarheid. 
 
Wij danken U daarvoor 
en prijzen ons gelukkig 
zo de naaste van de ander te mogen worden. 
 
Vader, uw liefde gaat zo ver 
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn. 
 
Wij danken U daarvoor 
en prijzen ons gelukkig 
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar 
uw naaste mogen worden. 
 

Gebed   

Goede God, 
Jezus schudt ons vandaag wakker 
door zijn parabel van de 'gewiekste rentmeester'. 
Wij worden eraan herinnerd  
dat uw Koninkrijk nabij is. 
Wij bidden U: 
moge wij waakzaam vooruitzien 
en met de nodige creativiteit ons leven inrichten 
naar de geest van uw evangelie 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Een moment voor de kinderen 
 
Orgel 

 

Inleiding op het evangelie 

Het evangelieverhaal roept ons op betrouwbaar te zijn 
in ons rentmeesterschap van deze aarde:  
wie betrouwbaar is,  
is betrouwbaar in het kleine én het grote.  
Zoals in het verhaal van het kleine muisje Frederick, 
dat licht kon brengen waar iedereen  
zich aan kon warmen. 
Jezus nodigt ons uit om creatief en vindingrijk te zijn 
als het gaat over het goede doen. 
 

Evangelie  Lucas 16, 1 – 13  

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Lied  You rise me up door André en Ellen Wauters 

Als ik verdrietig ben en, oh, mijn ziel zo vermoeid 
als de problemen komen en mijn hart beladen is 
dan ben ik er nog steeds en wacht in de stilte 
tot jij komt en een tijdje bij me komt zitten. 
 
Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. 
Jij tilt me op,                                                    
om stormachtige zeeën te bewandelen. 
Ik ben sterk als ik op je schouders sta 
Jij tilt me op, tot meer dan ik kan zijn                    
Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan 

 

Slotgebed 
Langs betrouwbare wegen, God, 
leidt Gij mensen naar mensen 
en niets gebeurt tussen hen 
aan pijn of aan genade 
dat uw zorgend hart ontgaat. 
 
We danken voor ieder mens 
met wie we mochten gaan, 
voor duizend tekenen van goedheid, 
van inzet, toewijding en dienstbaarheid, 
voor woorden en stilte 
waarin Gij woonde, 
voor mensen met wie wij deelden 
lief en leed, brood en beker, 
leven en hoop. 
 
Wij bidden U 
blijf met ons meegaan. 
Geef ons kracht en blijdschap 
en vuur in het hart.  
Want van U is de toekomst, 
kome wat komt. 
Amen. 
 
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 

Blijf nog even zitten want er komt  
nog een staartje aan deze viering! 
 
 

Openingsuren secretariaat  

Sint-Jozef 
 

Dinsdag van 9u tot 12u  

(dus niet meer op maandag) 

Woensdag van 9u tot 12u  

en van 13u tot 14u30 

Donderdag van 9u tot 12u. 

 

Je kan ook een afspraak maken: 03 776 11 07 

of via: secretariaat@sintjozeftereken.be 



Maar het is voor ons een teken  
van uw Zoon, Jezus van Nazareth. 
Hij heeft het wel gedurfd: 
Hij is zelf brood geworden  
voor mensen allerwegen, 
een gebroken leven dat sterker  
was dan de dood. 
 
In de schaduw van zijn verhaal 
bidden wij dat wij kunnen doen wat Hij deed: 
brood delen, de weg gaan  
van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. 
Zo worden wij zijn lichaam, worden wij zijn leven. 
 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Lieve God,  
wil Jij licht zijn voor mij, 
voor onze geloofsgemeenschap 
en alle mensen die ik zie. 
Jouw licht doet ons 
het goede in elkaar zien. 
Dank om licht te zijn: 
het schijnt niet alleen 
maar geeft ons ook warmte. 
Die warmte wil ik doorgeven aan iedereen. 
Zo kunnen we lichtpuntjes zijn voor elkaar. 
Amen. 
 
Inleiding tot 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 

Lichtpuntje 
 
We zijn dankbaar om de lichtpuntjes  
die in onze gemeenschap aanwezig zijn. 
 
De vele vrijwilligers, zo’n 250,  
die in onze geloofsgemeenschap  
werkzaam zijn  
en zo onze gemeenschap  
tot een ‘levende gemeenschap’ ombouwen. 
 
Voor de 25 jaar dat Lieve hier bij ons is.  
Dat ze nog vele jaren,  
onze inspiratie en steun mag zijn  
bij alles wat hier gebeurt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorbeden 

Laten we bidden voor alles dat ons ter harte gaat. 
 
Voor mensen die betrouwbaar zijn in het kleine, 
voor mensen die betrouwbaar zijn in het grote, 
voor mensen die trouw zijn aan deze aarde. 
Voor mensen als profeten die de weg wijzen. 
Dat wij zo’n mensen mogen zijn. 
 
In naam van de verenigingen  
brengen we een lichtsnoer aan.  
Zoals deze lampjes veelkleurig zijn en licht geven, 
willen we dat iedereen zich welkom voelt  
op onze activiteiten. 



We bidden  
voor mensen die rouwen om een geliefde, 
een vriend, een tochtgenoot.  
In deze viering in het bijzonder voor (…) 
 
Voor mensen die in het donker zitten  
door armoede of ziekte. 
Dat zij hun hart openen 
en waakzaam kunnen blijven 
voor de Geest die troost en heelt 
in mensen die hen nabij zijn en steunen. 
 
In naam van Welzijnszorg en Welzijnsschakels 
brengen we een knipperlicht en een nachtlampje 
aan. 
We willen met onze werking blijvend oog hebben  
voor problemen in onze samenleving  
en zoals een nachtlampje  
mensen die het moeilijk hebben helpen  
licht te krijgen in hun situatie. 
Kom, sla je handen ... 
 
We bidden 
voor mensen die vrede stichten in het klein, 
samenhorigheid brengen waar verdeeldheid heerst, 
bruggen bouwen 
waar mensen vast lopen in het eigen gelijk. 
Voor mensen die met inzet en overleg  
werken aan verbondenheid 
over verschillen heen. 
 
In naam van alle werkgroepen  
brengen we een kaars en een ster aan. 
Samen willen we bouwen aan  
onze geloofsgemeenschap  
waar iedereen thuis kan komen  
bij elkaar en bij God.  
We laten ons daardoor leiden  
door Jezus boodschap. 
Kom, sla je handen ... 
 
We bidden 
voor mensen met veel energie en creativiteit 
die zich niet blind staren op wat mis loopt 
maar steeds op zoek gaan naar nieuwe wegen 
om de wereld aangenaam te maken  
voor iedereen. 
 
In naam van de jeugdbewegingen en de school  
brengen we een zaklamp en een wereldbol aan.  
We willen ons inzetten om kinderen en jongeren  
te helpen groeien naar volwassenen  
die oog hebben voor de wereld rondom hen.  
We willen met hen mee op weg gaan  
en hun vertrouwen geven  
dat ze een positief verschil kunnen maken.  
Kom, sla je handen ... 
 
 
 
 
We bidden 
om het geluk dat wij ervaren  
deel te mogen uitmaken  
van een levende  
geloofsgemeenschap.  
We danken om de 25 jaar dat Lieve onze pastor is.  
We bidden om vertrouwen in de toekomst.  
Dat we blijven lichtpuntjes zien  
en lichtpuntjes uitstralen. 

Hiervoor staat onze vuurtoren symbool: 
 
 
Een God die ons steeds  
op het juiste spoor zet  
en ons de kracht geeft  
om verder lichtend op 
pad te gaan.  
 
 
 
Dit kunnen we samen uitzingen in het  
nieuwe jaarthemalied. 
 
Themalied tekst: Lieve Van der Gucht 
 

 

Offerande 

 

Bidden bij brood van leven     
Bij het Brood dat hier op het altaar staat, 
willen we God danken voor de 25 jaar  
dat Lieve onze ‘voorganger’ is. 
 
God van leven, 
het is een klein teken maar wat wij hier doen, 
een beetje onbeholpen zelfs: 
we delen het brood, een hapje voor iedere mond, 
terwijl we het zelf zo moeilijk kunnen, 
brood zijn voor deze aarde, 
voor alle mensen wereldwijd, 
die honger lijden naar vrede en gerechtigheid. 
 
  


