
Geef ons uw Geest, 
zodat wij U kunnen volgen 
in stille, maar daadwerkelijke dienstbaarheid. 
Wij vertrouwen ons aan U toe. 
Tot wie zouden wij anders gaan? 
Gij hebt immers het Woord en het Brood  
van eeuwig leven. 
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel en Piccolotrompet 
‘The Prince of Denmark’s March’ (Jeremiah Clarke)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pastoraal werk in onze parochie  
gebeurt in 5 domeinen.  
Voor elk domein zijn er 2 coördinatoren: 
 
Gebed en liturgie 
 Koen Bonné 
 Jan Van den Branden 
 
Verkondiging 
 Agnes Heylen 
 Ingrid Houtekier 
 
Dienst aan mensen 
 Rita Janssens 
 Marie-Jeanne Speleman 
 
Gemeenschapsvorming 
 Catherine Decraene 
 Agnes Maes 
 
Zorg voor de materiële dingen 
 André Thierens 
 Marc Verdonck 
 
Deze mensen vormen de parochieploeg,  
samen met  - Lieve Van Driessen 
   - Luc Maes. 

André Wauters speelt op piccolotrompet ‘Gabriel’s 
Oboe’ van Ennio Morricone (film ‘The Mission’). 
 
Welkom 
Een nieuw werkjaar, een nieuw jaarthema.  
Mensen doen opstaan, daar gaat het ons om.  
In onze parochie zetten vele mensen zich daarvoor 
in. Zij willen dienstbaar zijn, zowel aan mensen  
als aan onze wereld.  
Welkom aan de kinderen die volgend jaar  
het vormsel willen ontvangen en aan hun families. 
“Wie de grootste wil zijn, moet dienaar van allen 
worden” zei Jezus. Over die dienaars en over alle 
mensen van onze geloofsgemeenschap vragen wij 
vandaag Gods zegen. 
 
Bidden om Gods nabijheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een Verbond  
met de kleinen en de zwakken 
en met allen  
die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

 

 

Ik zeg je, sta op ! 
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Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede stichten, 
want zij worden kinderen van God genoemd. 
 
Moge Hij welbehagen vinden in ons, 
als volk onderweg, 
in het voetspoor van Jezus, 
onze Messias en onze Heer. Amen. 
 

Gebed  
God, Gij zijt met ons begaan,  
overal waar wij gaan of staan. 
Gij, die de wereld hebt geschapen  
opdat mensen er in vrede kunnen wonen. 
Zaai uw Woord in ieder van ons 
opdat ons leven vruchten draagt, 
vruchten van gerechtigheid en vrede.  
Wij vragen het U, door Jezus Christus, 
uw Zoon en Dienaar van allen. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Ieder mens heeft wel eens de bekoring de eerste 
en de grootste te willen zijn. Zo ook de leerlingen 
van Jezus. Maar Hij zet hen meteen met beide  
voeten op de grond: grootheid bestaat uit  
dienstbaarheid. Wie Jezus wil volgen,  
moet kiezen voor ’opstanding’.  
 

Evangelie    Marcus 9, 30-37  
 

Orgel   ‘Convento di Sant Anna’ 
uit de film ‘The English Patient’ 
 
Een moment voor de kinderen 
 

Homilie 
 

Lezing uit Felix Timmermans: 
Franciscus en de melaatse 
 

Themalied  

Tenslotte bidden wij voor deze geloofs-
gemeenschap en allen die er bij willen horen: 
dat de verbondenheid met God en met mensen 
steeds meer bron van vreugde en geluk mag zijn. 
 

En wij vragen Gods zegen 
over allen die zich inzetten  
om de gemeenschapszin te bevorderen: 
dat hun dienstbaarheid vrucht mag dragen. 
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
Heer Jezus, 
Gij hebt ons voorgeleefd  
wat dienende liefde vermag, 
hoe zij het leven wekt in het hart van een mens. 
Gij zijt gekomen om uw leven 
in te zetten tot de dood toe 
voor armen en kleinen,  
voor eenzamen en verdrukten, 
voor zoekende en zondige mensen. 
Zo zijt Gij het levende Brood geworden 
voor ieder die in U gelooft. 



Voorbeden 
Wij bidden voor alle mensen 
die in gebed en liturgie op zoek zijn naar God: 
dat zij in het aanvoelen van God nabijheid 
vreugde en levenskracht mogen vinden. 
 

En wij vragen Gods zegen 
over allen die zich inzetten voor gebed en liturgie: 
dat zij zich gedragen weten 
door de rijkdom van Gods Woord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden voor alle mensen 
die hun hart en hun leven open stellen 
voor de wijsheid van de Blijde Boodschap: 
dat ze de rijkdom ervan mogen smaken. 
 
En wij vragen Gods zegen 
over hen die zich inzetten  
voor catechese en verkondiging: 
dat Gods Woord hen zelf blij mag maken. 
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 

Wij bidden voor de mensen die het moeilijk hebben 
in hun leven: zieke en arme mensen, 
vluchtelingen en mensen in nood: 
dat ze mensen ontmoeten die hen kunnen helpen. 
 

En wij vragen Gods zegen 
over hen die zich inzetten  
in diaconie en dienst aan mensen: 
dat ze gelukkig zijn door hun inzet. 
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 

Wij bidden voor onze parochie: 
dat zij een open huis mag zijn, 
gastvrij voor ieder die zich hier aandient  
met een eigen verhaal of vraag. 
 

En wij vragen Gods zegen 
over hen die hier geld en goed behartigen: 
dat hun wijze zorg mogelijkheden mag scheppen 
voor een zinvolle pastoraal. 
 

Keer U, God, naar ons toe … 
 
 

Wat kiemt en groeit, ‘t begin is klein, 
en niemand hoeft volmaakt te zijn. 
Wie als een kind zo wijs kan zijn, 
leeft in Gods ogen prachtig. 
 

Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zal zijn, al onze dagen. 
 

Wij geloven in Jezus van Nazareth, 
in wie God zichtbaar is geworden, 
een Mensenzoon, door een vrouw gebaard, 
voor mensen geleefd en gestorven. 
 

Wij geloven in Gods Geest 
die ons roept tot recht en vrede, 
om te helen wat gebroken is, 
om hoop te bieden aan wie lijden moet. 
 

In een mensenkerk geloven wij 
die werkt aan de droom van God: 
arme en kleine mensen 
een stukje hemel geven op aarde. Amen. 
 

Offerande   orgel:  
Hornpipe uit ‘Abdelazer’ (Henry Purcell) 
De omhaling van vandaag is bestemd voor het 
werk van Pater Jos Craet in Caracas, Venezuela. 
 

Gebed over de gaven 
God van alle mensen, 
in het teken van brood en wijn heeft  
uw Zoon Jezus zichzelf gegeven   
als Dienaar van allen. 
Geef dat ook wij, in zijn naam, de minste durven 
zijn en dienstbaar aan mensen en aan de wereld. 
Dat vragen we U 
omwille van Jezus, onze Broeder. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God, voor mensen die zich  
arm hebben gemaakt om anderen te verrijken, 
die hun huis gastvrij hebben gemaakt, 
om anderen te herbergen. 
 

Wij danken U, God, voor mensen  
die luisteren naar het leed van anderen,  
die wonden genezen door pijn te helpen  
dragen, voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God, voor mensen 
die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 

Wij danken U, God, voor mensen 
die hongeren naar gerechtigheid, 
die lijden aan het onrecht  
dat aan anderen geschiedt. 



Wij danken U, God, voor alle mensen, 
die getuigen van de levenswijze van Jezus 
en die met hart, geest en handen de liefde dienen. 
Zij allen zijn getuigen van U,  
die wij 'heilig' noemen. 
 

 Heilig, heilig, heilig, … 
 

God, Vader, 
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt, 
hebt Gij gewild dat wij worden zoals Gij: 
liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 
 

In uw Zoon Jezus 
hebt Gij duidelijk gemaakt wat dat betekent: 
mens worden om U te dienen 
en mensen laten delen in uw Leven. 
 

Roep ons daarom op, Vader, 
om één gemeenschap te worden 
door deel te hebben aan 
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon. (…) 
 

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

God, Vader, 
roep ons op tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw  
kunnen bezielen en dragen, 
zoals Gij ons draagt en in leven houdt; 
 

dat wij, zoals uw Zoon,  
een steun kunnen zijn  
voor zwakke en kleine mensen, 
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 
elkaar kunnen dragen in uren van nood, 
als ons kruis zwaar wordt  
en wij hulp nodig hebben. 
 

Roep ons op, God van liefde, 
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen  
die ons tot hier hebben geleid 
en die ons blijven begeleiden  
vanuit uw heerlijkheid 
waarheen zij ons zijn voorgegaan (…). 
 

Roep ons op, Vader,  
tot de volle menselijkheid 
van uw Zoon Jezus Christus, 
die zieken geneest en zonden vergeeft, 
hongerigen spijzigt en kleinen tot zich roept, 
en voor iedereen woorden heeft  
van eeuwig leven, 
die ons zijn Geest zendt  
om de weg vrij te maken 
naar vrede en geluk onder de mensen. 

Daarvoor blijven wij U danken en verheerlijken: 
met en door Jezus Christus, 
vandaag en alle dagen die Gij ons geeft. Amen. 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, wij eten van hetzelfde brood, 
wij wonen op dezelfde aarde, 
wij kijken naar dezelfde lucht, 
wij drinken van hetzelfde water.  
Uw Geest doet ons verlangen naar vrede, 
goedheid, geduld, medemenselijkheid. 
Doe ons broers en zussen zijn van elkaar, 
dan zal de wereld vol van vrede zijn.  
 

Moge die vrede over U komen  
en u altijd vergezellen. 
Wensen wij elkaar die vrede van Christus. 
 
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      orgel:  
Menuet uit ‘Watermusic’ (Georg Frederic Handel) 

Om in stilte te lezen 
 

“Ik zeg je, sta op” zei God aan Jezus, 
toen Hij werd gedood op een kruis. 
En Jezus stond op: Hij lééft! 
 
“Ik zeg je, sta op”  zei Jezus aan de mensen, 
vooral aan mensen die niet meetelden. 
En zij stonden op en leefden menswaardig. 
 
“Ik zeg je, sta op”  zei Jezus aan zijn leerlingen. 
En zij gingen op weg en verkondigden  
zijn  boodschap van liefde en leven. 
 
“Ik zeg je, sta op”  zegt Jezus aan ons 
en wij kunnen opstaan en kiezen voor echt leven 
voor onszelf en voor de mensen op onze weg. 
 
“Ik zeg je, sta op”  zegt Jezus aan ons 
om niet in de val te trappen 
van macht, bezit, eer en roem. 
 
“Ik zeg je, sta op”  zegt Jezus vandaag 
en hij zendt ons naar elkaar  
als dienaars van liefde, vrede en vreugde. 


