
Gebedskalender 2017 
  

De kalender met dagelijks  
een gebed (uitgegeven door  

Kerk en Leven - Halewijn) 

kan weer besteld worden. 
Wie deze graag heeft aan  

de prijs van € 10 kan zijn/haar  
naam en telefoonnummer  

noteren op de lijst (of mailen)  

zodat we deze kalenders  
samen kunnen bestellen. Let wel: dit moet gebeuren 

vóór 1 oktober, anders wordt het € 15. 
De staander met het dagelijkse gebed die u vindt  

bij het binnenkomen van de kerk is een grote versie  
van de kalender van 2016.  

De bestellijst vindt u achteraan op de infotafel. 

Kiemkrachtgesprekken 2016-2017: 

Een gespreksavond met een spreker 
en met elkaar. 
 

Woensdag 26 oktober 2016 

Eric Gruloos en Stephan Parmentier 
"De strijd tegen de straffeloosheid:  

in Guatemala: bilan en perspectieven". 

Het leven met de Maya's. 
 

Woensdag 23 november 2016  
Lieve De Cleen. 

"Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van P. 
Maffay" 

Getuigenis over een gezin in extreme armoede, maar 
ook over het hardnekkig verzet tegen armoede als een 

dagelijkse strijd om waardig 'mens' te mogen zijn. 
 

Woensdag 08 februari 2017 

Woensdag 22 februari 2017 
Woensdag 8 maart 2017 

Luc Maes: "De wonderen zijn de wereld niet uit". 
Welke wonderen kunnen we in ons eigen leven  

ontdekken aan de hand van evangelieverhalen?  
In drie vormingsavonden denken we er samen over na. 
 

Vrijdag 31 maart 2017 

Luc Devisscher:  

"Proeven van Marcus, een vertelling aan tafel". 
Een originele en smakelijke manier om kennis  

te maken met het evangelie van Marcus.  
 

Woensdag 26 april 2017 
Freddy Withagels:"Hoera, ik heb  een  burn-out". 

Een persoonlijk én positief verhaal van iemand die 
'opgebrand' was en er weer bovenop kwam. 
 

MAANDAG! 15 mei 2017  

Krista Bracke: "Mijn leven op stelten". 

Deze radiojournaliste Krista ging in 2009 door een hel 
toen bacteriën haar lichaam wilden overnemen. 

Maar sterke en straffe mensen wilden haar niet laten 
gaan. Ze vertelt ons over haar strijd om met de  

beperkingen van haar nieuwe leven om te gaan. 
 

Welkom op (één van) deze avonden  
Telkens om 20u in Ons Huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek bij de intrede 
André en Christophe spelen voor ons op 

trompet en orgel samen:  
stukje uit ‘Suite in D’ van J. Clarke. 

 
Lezing uit Exodus 3 

Mozes loopt als een herder  

achter zijn schapen, tot diep in de woestijn... 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij Mozes riep bij naam 
die zijn volk de weg moest wijzen 
naar het land van Kanaän. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
God, in de leegte zocht ik Je  
en ik heb Je niet gevonden. 
In de drukte heb ik Je gezocht  
en ook daar vond ik Je niet. 
Toen keek ik in mijzelf,  
daar zat Je al te wachten 
en alles was in Jou, dus alles was in mij. 
Je bent er! 
Help mij, God, dat ik dit mag blijven zien. Amen. 

26e zondag door het jaar - c 
25 september 2016 
STARTVIERING 
 

 



Lied we zingen het lied 2x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiltemoment 
Laten we het even stil maken om tot onszelf 
en zo te kunnen bidden… 

 
Gebed 
God, uw hart gaat uit naar hen  
die kwetsbaar en weerloos zijn. 
Open ons hart voor uw woorden, 
zodat wij mensen zijn in wie uw liefde woont. 
Spreek tot ons zodat wij kijken met uw ogen 
en doen wat uw menslievendheid ons zegt. 
Amen. 
 
Evangelie  naar Lucas 18, 35-43 
 

Homilie  
 
Voorbeden 
Bidden wij als gemeenschap 
voor kinderen die gedoopt worden, 
of de stap willen zetten  
naar hun eerste communie, 
voor jongeren die gevormd willen worden, 
voor jonge mensen die zich op hun toekomst wil-
len voorbereiden, 
voor koppels die elkaar trouw willen beloven, 
voor alle ouders in de wereld. 
Ga met hen, met ons door de dagen, God. 
 
 
 
 
Bidden wij als gemeenschap 
voor onze werkgroepen en bewegingen, 
voor mensen die zich belangeloos inzetten  
voor anderen, 
voor alle mensen met wie wij verbonden zijn. 
Ga met hen, met ons door de dagen, God. 
Ga met ons door de dagen 

Slotgebed 
God, 
dank Je wel dat wij mogen genieten 
van het goede van de aarde, 
dank Je wel dat wij mogen genieten 
van de zon en de bloemen, 
dank Je wel dat wij mogen genieten 
van de mensen dicht bij ons. 
Help ons 
dat ook wij hoop en liefde laten genieten 
dat wij kracht en vreugde delen met anderen 
Zo komt uw wereld een beetje dichterbij, 
een wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn. 
Amen. 
 
Zending en zegen 
Waar één lichtje schijnt 
is de nacht niet meer zo donker. 
Waar één woord klinkt 
de stilte niet meer zo beknellend. 
Dat jij en ik – wij 
elkaar verlichten en aanspreken 
   
Muziek 
André en Christophe:  
stukje uit ‘Suite in D’ van J. Clarke. 

 
 

 
 

 

 
 

 

KIEMKRACHTGESPREK 

Younes is lid van de Unie van de  
Oost-Vlaamse moskeeën en Islamleerkracht 

in Beveren. Hij bespreekt met ons de kern  
van zijn geloof, maar ook hoe hij wegen ziet  

waarlangs verschillende religies en culturen  

dichter bij elkaar kunnen komen. 
Ongetwijfeld zal de vraag van radicalisme zeker ook aan 

bod komen (preventie…). 
Welkom in Ons Huis, Schoolstraat 270, 20u. 

We vragen € 5 bij binnenkomen  (drankje inbegrepen). 
 

 

 
 

 
 

Voor onze andere kiemkrachtgesprekken vindt u een 

foldertje op de infotafel, of op onze website: 

www.terekenparochie.be 

Woensdag 28 september 2016 
Younes Ouchan  

"Krachtlijnen van de Islam" 

Vormelingen en hun familie nodigen  

we graag uit om, 
samen met alle anderen, 

iets te blijven drinken. 
Tegen 12u verwachten wij hen  

in de parochiale feestzaal Ons Huis. 



Themalied tekst: Lieve Van der Gucht 

   melodie: onbekend 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zon en maan, oneindig draait 
d’ aarde in haar baan, 
zoekt daarin een kleine mens 
de zin van zijn bestaan. 
Vallen, opstaan, verder gaan 
voorbij verdriet en pijn, 
die hoop, terecht, die God die zegt 
dat Hij er steeds zal zijn. 
 
Een woord van … 
hoop en liefde, troost en moed, 
kracht en vreugde, wijs en goed, 
God en mens, voor altijd trouw. 
'Kom, sta op, ‘k ben er voor jou'. 
 
Mozes weet niet wat hij ziet: ‘ 
Brandt die braamstruik echt?’ 
En wij horen tot vandaag Gods stem  
die tot hem zegt: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn,  
dichtbij en wereldwijd, 
in woord en wind, in vrouw en kind,  
een Vader voor altijd.  
 
Een woord van ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden wij als gelovige gemeenschap 
voor alle mensen die, waar ook ter wereld, 
geloven in de goedheid van het evangelie. 
Bidden wij voor alle religies 
dat hoop en vertrouwen, barmhartigheid en vrede 
hun levenskracht mag zijn. 
Ga met hen, met ons door de dagen, God. 
Ga met ons door de dagen 
 

Offerande 
Dank je wel omdat je met je bijdrage helpt  

om de vieringen mee vorm te geven 

(bloemen, misblaadje, onderhoud van de kerk, …). 

 
Gebed over de gaven 
Goede God,  
brekend en delend biedt uw Zoon  
zichzelf aan om alle mensen te laten leven. 
Geef dat wij ons kunnen herkennen  
in dit teken dat Hij ons geeft. 
Dit vragen we U door Jezus, Man van gerechtigheid. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Dankend noemen wij uw naam, Heer onze God, 
Liefde, Gerechtigheid, Vergeving, Vertrouwen, 
Vader, Moeder, Bron van Leven. 
Gij hebt gezegd: 'Ik ben er voor jou'. 
 
 
 
 
 
Gij, 
liefde voor de mensen, 
liefde tussen mensen, 
zichtbaar geworden in onze geschiedenis. 
Gij zij mens geworden in Jezus Christus. 
Wij danken U, 
wij stemmen ons leven af op U, 
wij aanbidden U van harte en zingen: 
 
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. 

 
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 mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 
Wij hebben U nooit gezien, God,  
maar wij mogen U wel ontmoeten  
waar mensen van elkaar houden,  
genade zijn voor elkaar  
en uw schepping eerbiedigen. 
 
Wij hebben U nooit gezien, God,  
maar Gij geeft Uzelf aan ons,  
in een medemens, in een geliefde,  
in een reisgezel, in een zieke,  
in Jezus, de dienaar van de wereld. 
De avond voor zijn lijden en dood (…) 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om dit te herdenken  
blijven wij het brood breken voor elkaar 
en de wijn delen,  
zoals zo velen reeds voor ons deden 
naar het voorbeeld van Jezus zelf. 
 
Wij vragen U, God, 
stuur ons op weg in de geest van Jezus,  
uw Zoon: 
dat wij goedheid beleven, 
gerechtigheid en onderlinge vrede werkelijk-
heid doen worden, 
dat wij het leven leefbaar maken  
 
Wij bidden voor de mensen  
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,  
ook voor hen die van ons zijn heengegaan  (…).  
Laat uw mensen nooit verloren gaan,  
bewaar hen in uw liefde,  
schrijf hun namen in de palm van uw hand. 
 
Zend uw Geest uit over uw kerk.  
Geef ons hoop, God.  
Geef ons vrede omwille  
van Jezus Christus.  
 
Onze Vader 
 
 
 

Gebed om vrede - vredewens  
Telkens weer worden mensen 
door U aangesproken, God, 
om uw vrede uit te dragen. 
Telkens weer gaan mensen 
met anderen op weg 
om uw vrede waar te maken. 
Mag ons samenkomen in onze gemeenschappen 
onze wereld ten goede komen. 
Laat uw vrede waar worden in ons leven. Amen. 
 
Geven wij elkaar een teken van zijn vrede. 
 
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 
André en Christophe: stukje uit 'Suite in D' van J. Clarke. 

 
Een korte boodschap van Paus Franciscus  
aan de gezinnen  deze en andere zijn te vinden via:  

www.margaretaparochie.be/video-van-de-paus.html 

 
 
 
 
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de God, zijn naam is:  
'Ik ben er voor jou'. 
 
Ik geloof in de God van Jezus, 
als een Vader is Hij met ons op weg, 
naast ons in goede momenten, 
ons dragend als het moeilijk wordt. 
 
Ik geloof in Jezus. 
Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg, 
de betrouwbare gids die zijn leven geeft 
opdat niemand onderweg zou opgeven. 
Ik geloof in de Geest, 
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg. 
Hij houdt Gods licht in ons brandend. 
 
Ik geloof in de gemeenschap samen op weg, 
van mensen die blijven geloven in breken en delen. 
 
Ik geloof dat wij samen op weg zijn 
naar leven ten volle als een eeuwigheid. 
 

http://www.margaretaparochie.be/video-van-de-paus.html

