
Beste vrienden, 

 
 

 
Naar jaarlijkse gewoonte  

nodigen we alle 75-plussers of zij die langdurig ziek zijn 

uit voor een ontspanningsnamiddag  
in onze geloofsgemeenschap 

Ook buren of vrienden vanaf 75 jaar zijn welkom,  
alsook langdurige zieken.  

Dit gezellig samenzijn heeft plaats op: 
 

  ZATERDAG 14 OKTOBER 2017     

 om 14u30 in de feestzaal van "Ons Huis" 
   Schoolstraat 270 

 
Ons programma: 

- Hartelijk welkom allemaal. 

- Viering met ziekenzalving (vrijblijvend)  
voorgegaan door onze deken  

Raf Vermeulen en Lieve Van Driessen. 
- Tijd voor een babbel en een drankje. 

- Ontspanning wordt verzorgd door “Amuzant”  
  Dames van Femma Zwijndrecht 

  brengen liederen, alsook meezingers 

- Gevarieerde koude schotel met brood,  
  geurige koffie of thee en een dessertje. 

- Einde voorzien tussen 18u00 en 18u30. 
 

Bent U vrij, kom dan zeker naar deze fijne namiddag. 

Als bijdrage in de kosten vragen wij  € 7,00. 
 

Wie zelf niet kan instaan voor vervoer,  
duidt op onderstaande strook duidelijk aan  

dat men aan huis wenst afgehaald te worden. 

Het afhalen aan huis gebeurt rond 14u00. 
Inschrijven kan tot 7 oktober bij uw kernlid  

of bij Annie Bracke, Knaptandstraat 107, 03776 24 81 
of op het secretariaat, Tereken 5a, 03 776 11 07 

 
Van harte welkom! 

    Met vele groeten,  

De werkgroep van Welzijnszorg, Tereken. 

 
Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Wanneer mijn hoofd verstrikt raakt, 
wanneer ik vastloop  
in onwrikbare gevoelens en oordelen, 
wanneer er geen ruimte meer is 
voor de vragende blik van de ander, 
wil mij dan tot de orde roepen 
door de stem van kleine mensen 
die roepen om leven. 
Laat dat verlangen tot mijn hart doordringen 
zodat er ruimte groeit, ook in mezelf. 
Dat ik tot ommekeer kom, 
zacht en mild word 
en nieuwe tekens van leven leer verstaan, 
want naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Met vergevende goedheid 

 26e  zondag - jaar a 
01 oktober 2017 
Vredeszondag 



Lied 
 

Gebed 
Barmhartige God, 
Gij brengt ons hier dit uur samen, 
Gij hoort ons bidden,  
maar peilt ook ons hart. 
Wij bidden U: 
leg daarin uw liefde neer, 
zodat wij die met velen delen. 
Laat ons ten volle geroepen weten 
om te leven naar uw woord  
in heel ons doen en laten. 
Dat vragen wij U door Jezus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Niet op woorden, maar op daden komt het aan.  
Voor een zondaar die zich bekeert, is er  

uitzicht op leven, horen we de profeet Ezechiël zeggen.  

En wie 'nee' zegt, maar 'ja' doet,  
is bij de Vader welkom, leert Jezus ons. 

 
Eerste lezing  Ezechiël 18, 25-28 

 
Orgel 
 
Evangelie   Matteüs 21, 28-32 

 
Homilie 
 
Voorbeden 
Twee zonen, twee mensen 
gevraagd voor de wijngaard die de wereld is. 
De een wil niet, maar doet het wel. 
De ander zegt ja,  
maar doet het uiteindelijk niet. 
Twee zonen, twee mensen. 
 
 

Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Voor de mens wil ik leven, Heer,  
voor de mens wil ik geven, Heer, 
voor de mens wil ik lijden, Heer. 
O, geef mij kracht. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 
 

Gebedskalender 2018 

  
Een scheurkalender,  

met dagelijks een gebed  
om de dag te beginnen  

(of te eindeigen). 

  
Voor 15 oktober te bestellen  

aan de prijs van € 11,-. 
  

Dat kan door je naam te no-
teren 

op de lijst in de kerk 

of door te mailen naar: 
lieve.vandriessen@telenet.be 

Vergeet niet op de achterkant te kijken!  

Intentieboek 

 
Net als in de andere kerken van onze stad,  

ligt er ook hier een intentieboek  
waar u iets in kan noteren. 

We nemen uw gebed dan mee in de voorbede 

van de laatste zondag van elke maand. 



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 
 
Om in stilte te lezen 

 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
Gij nodigt ieder van ons uit 
om mee te werken in uw wijngaard, 
om mee te bouwen aan een betere wereld, 
aan een hemel op aarde. 
Maar Gij laat ons daarin vrij, 
ook al is ons “ja” 
soms te snel gezegd; 
Daarom vragen wij U: 
blijf ons uitdagen  
om het beste van onszelf te geven 
in dienst aan onze medemensen. 
Dan doen wij wat Gij van ons hoopt, 
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze 
Heer. Amen. 
 
Lied    

We bidden voor diegenen 
die trouw en van harte volbrengen 
wat van hen verwacht wordt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van Gods barmhartigheid 
 zal ik eeuwig zingen 
 

Kunnen, maar niet willen. 
Tevredenheid negeren en blijven klagen. 
Toe zijn aan rust,  
maar toch een nieuw werk opnemen. 
Contact zoeken, maar het laten zitten. 
 

We bidden voor onoprechte mensen 
die wel beloven 
maar niet ten uitvoer brengen. 
Misericoridas Domini … 
 
Alles graag zelf in de hand houden, 
maar ontdekken dat God  
met mensen bezig is. 
God wil iets met mij, met jou. 
 

We bidden voor mannen en vrouwen, 
kinderen en jongeren 
die met vallen en opstaan 
de rechte weg proberen te volgen. 
Misericoridas Domini … 
 
Belijdenis 
Ik geloof in God die als een goede Vader is,  
die steeds weer nieuwe kansen geeft. 
 

Ik geloof in God 
die ons alle middelen geeft 
om zijn wereld met liefde te bewerken. 
 

Ik geloof in Christus die als een goede zoon 
in de sporen van zijn Vader stapt. 
 

Ik geloof in Christus  
die ons de weg getoond heeft 
naar Gods rijke akkers 
en ons heeft voorgedaan 
hoe we met liefde de oogst kunnen delen. 
 

Ik geloof in de Geest die waait waar Hij wil 
en voelbaar is als we ons hart openzetten. 
 

Ik geloof in de Geest 
die ons wil bemoedigen de oogst  
wereldwijd te delen. Amen. 



Offerande     
 
Gebed over de gaven 
Goede God, wij danken U 
voor al wat wij uit uw hand ontvangen. 
Wij komen bij u met eenvoudige gaven 
van brood en wijn, 
met al wat we zijn, doen en zeggen. 
Wil ons en onze gaven aanvaarden 
en geef dat deze tekens  
ons samenbrengen en samenhouden 
in vreugde en vrede. 
Dat vragen wij u in naam van Jezus, 
beeld en gelijkenis van uw trouw. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, 
de Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart, 
we zijn met ons hart bij de heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God, 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan te geven, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 

Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen  
door de 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 omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor verzoening. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn  
in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
 

Wij danken U, God,  
voor mensen die zich spiegelen  
aan de levenswijze van Jezus. 
Met hen getuigen en loven wij U, God: 
 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 

Geen andere zekerheid is ons gegeven,  
Heer God, dan op weg te zijn naar U 
naar het voorbeeld van Jezus uw Zoon. 
 

Toen Jezus die laatste avond  
met zijn vrienden aan tafel zat… 
 

Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Wij bidden U, Heer God, 
stuur ons op weg in de geest van Jezus: 
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 
dat wij het leven leefbaar maken  
en het puin ruimen van ons egoïsme. 
 

Doe onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid  
brandend houden, 
die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven. 
 

Daarom bidden wij tot U voor hen  
die gestorven zijn (…). 
Dat zij mogen leven in uw groot licht. 
 
Onze Vader 
 
Gebed om vrede 
Ook op het einde van de vredesweek  
blijven wij tot U bidden, God:  
maak uw vrede waar in deze wereld,  
breng volken en hun leiders dichter bij elkaar  
en beweeg hen tot eenheid en samenwerking. 
Vorm ons om tot vredebrengers in het klein,  
tot zout waardoor de smaak van de liefde  
niet verflauwt.  
Blijf ons inspireren, wees onze kracht. Amen. 
 
Die vrede van Jezus zij altijd met u. 

En wensen wij die Jezus' vrede van harte aan elkaar. 


