
Samen bidden om Gods zegen 

Om zegen bidden we U, God. 

Maak ons sterk en scherpzinnig,  

bestand tegen leugens en schijnwaarden,  

tegen de giftige lucht  

die we tegen wil en dank moeten inademen. 

Licht op in ons 

en beloof ons uw licht op onze wegen  

en de moed om ook in het donker  

onze weg te zoeken. 

  

Zegen ons met vriendschap en liefde  

en met kracht in uren van eenzaamheid. 

  

Zegen ons met vreugde,  

zegen ons met tranen. 

  

Roep ons tot vrijheid,  

roep ons tot uw dienst. 

  

Bewaar ons zoals we zijn op deze dag,  

houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

En ga mee met ons, wees Gij voor ons  

de ongeziene reisgenoot,  

de stille stem,  

de vriend zonder naam. 

  

Zending 

GEBEDSKALENDER Kerk en Leven 2019 

 

Wie deze scheurkalender, 

met dagelijks een gebed, 

graag bestelt, 

kan dit doen via de lijst  

bij het koffiehoekje. 

De kalender van 2018  

ligt erbij ter inzage. 

 

Een mailtje sturen kan ook: 

lieve.vandriessen@telenet.be. 

De prijs is € 10. 

Ten laatste te bestellen tegen 12 oktober 2018. 

Daarna is de kostprijs € 15. 

Tereken Overleg(t): 

donderdag a.s. 

Oktober is de maand  

van de Rozenkrans. 

We laten 'Maria' aan het 

woord en wisselen uit met elkaar. 

Verder bespreken we het reilen en zeilen van 

onze geloofsgemeenschap en onze parochie. 

Zeker welkom om mee te denken! 

We ontvangen u graag vanaf 19u45 in het 

vergaderzaaltje van Ons Huis, Schoolstraat 270. 

Lied 

Zal dit een huis, een plaats zijn  
waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 

Welkom 

We brachten het woord van God  

en het gezegend brood in ons midden. 

Wij komen hier samen om te vieren rond Gods 

woord en rond het brood door Hem gezegend.  

Moge alles wat wij vandaag doen 

beginnen met de zegen van de Heer 

en verdergaan met Zijn hulp. 

Moge alles wat wij vandaag zeggen 

beginnen met Zijn liefde 

en verdergaan met zijn genade. 

Moge alles wat wij vandaag plannen 

beginnen met Zijn bezieling  

en verdergaan met Zijn vrede. 

Dat doorheen ons hele leven  

in alles het goede mag zegevieren.  

26e zondag door het b-jaar 
30 september 2018 

                     
 

 
 

    
Laat het goede  
zegevieren ... 



Vandaag is het ook scheppingszondag.  

Ook in de schepping zien we alle dagen opnieuw 

het goede van de Heer. We kregen de opdracht 

om zorg te dragen voor deze aarde. Eco– kerk 

nodigt ons vandaag uit om hierover na te denken.  

 

Daarvoor willen wij vandaag bidden,  

danken en zingen. 

Zo mogen wij U, ook vandaag, weer ontmoeten 

als Vader, Zoon en Heilige Geest. 

   

Gebed om nabijheid 

Onze handen sloegen toen ze konden strelen, 

We stopten ze in onze zakken  

toen ze konden helpen. 

Onze voeten schopten toen ze konden stampen 

uit protest, ze liepen weg toen problemen  

aangepakt moesten worden. 

Onze ogen bleven kijken wanneer ze eigenlijk 

moesten sluiten  

en we sloten ze wanneer ze moesten zien. 

Onze lippen spraken leugens en sloten zich voor 

de waarheid.  

Ze zwegen toen ze moesten spreken. 

Onze oren waren doof toen ze moesten luisteren. 

 

God, Gij die er altijd zijt voor ons, 

Wees ons nabij. 

Geef ons de kracht om te doen wat goed is  

en niet onverschillig te blijven  

voor kwaad en onrecht. 

Geef ons de kracht om te leven met hart en ziel 

voor anderen, voor U, voor onszelf. Amen. 

 

Lied 

Gebed 

Zoveel mensen, alle mensen ooit, 

zoeken tussen hun lief en leed 

naar U, mijn God, een vriend om mee te gaan. 

 

Zoveel mensen, alle mensen ooit zoeken, 

druk en bezig in lawaai en rumoer, 

naar U, mijn God, stilte die spreekt. 

 

Zoveel mensen, alle mensen ooit 

zoeken een houvast sterker dan zijzelf,  

een horizon hun tijd voorbij, 

liefde sterker dan alle dood 

zoeken naar U, mijn God, ons hoogste goed 

voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer,  

Maak ons weerbaar tegen onrecht en kwaad.  

Geef ons kracht om net als Mozes en Jezus  

ruimdenkend te zijn  

en te streven naar goedheid en vrede  

in al ons denken, doen en laten.  

Alleen zo kan ons wensen  

naar een vredevolle wereld  

zoals Gij die voor ogen had werkelijkheid worden. 

    

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar die vrede toe. 

 

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 

Mededelingen 

 

Om in stilte te lezen 

Ieder 'vandaag' heeft zijn eigen kleur. 

Iedere dag groeit naar een geheel,  

dat onvervangbaar in ons verweven ligt. 

Geen dag zonder vreugde of zonder verdriet,  

geen schaduw zonder licht. 

Zo schuiven de kruimels van de dag 

in de schaal van de avond: 

blaadjes uit een zonnebloem,  

een doorn in je pink,  

een traan overgebleven van een harde slag,  

een half woord dat echt goed deed,  

een harde korst die nog niet verteerd is. 

Ieder 'vandaag' heeft zijn kruimels. 

Je kan ze bijeenpotten, optasten. 

Je kan ze 's avonds uitstrooien 

voor de laatste vogels,  

en morgen weer blij opnieuw beginnen,  

hopend dat je meer kan geven... 



Wees niet bang. Vertrouw. 

Gij zijt de onvoorziene Gast, 

de vraag om er te zijn voor anderen, 

en om liefde te zijn zoals Gij dat zijt voor ons. 

 

In uw gezindheid zijn wij hier bijeen 

om het verhaal van Jezus, uw evenbeeld, 

verder te zetten met ons leven, 

om zijn woorden door te vertellen, 

om zijn daden van genezing,  

vergeving en goedheid verder te doen. 

Om net als Hij het brood van ons leven  

in handen te nemen  

en het te delen met elkaar. 

En om dat dag na dag te blijven doen. 

 

Wij vragen U: 

zend ook ons de Geest die Hem bezielde: 

dat wij leven in uw aanwezigheid, 

dat Jezus in ons leven herkenbaar wordt. 

Verbind ons met allen die ons zijn toevertrouwd, 

met onze liefsten  

en met hen die ons levenspad kruisen. 

Verbind ons  

met allen die met uw naam getekend zijn, 

met hen die nood hebben en lijden, 

met hen die gebroken door het leven gaan. 

 

Verbind ons met U  

die de kern van ons leven bent, 

dat uw liefde mag doorschijnen in ons, 

en wij uw beeld zijn,  

levend lichaam van Jezus Christus. 

 

Laat ons vanuit die bezieling  

in verbondenheid met elkaar, bidden tot U, Vader 

zoals Hij ons dat heeft voorgedaan. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
In de lezingen horen we dat Mozes en Jezus  

ruimdenkender zijn dan de anderen.  

Zij pleiten ervoor dat iedereen, in Gods Geest  

zou werken en leven. Wie niet tegen ons is, is vóór ons. 

  

Eerste lezing Numeri 11, 25-29  

 

Lied  

 

Evangelie  Marcus 9,38-43.45.47-48  

 

Bij wijze van homilie op scheppingszondag 
Look at the world, The Cambridge Singers 

uit: JOHN RUTTER, A Song in Season,  

 
Kijk naar de wereld, alles rondom ons. 
Kijk naar de wereld en wees elke dag verrukt. 
Kijk naar de wereld: zoveel vreugde en  
wonderen, zoveel mirakels onderweg. 
  
Lof aan U, O Heer, voor de hele schepping. 
Geef ons dankbare harten, zodat wij kunnen  
zien, alle gaven die we delen en elke zegen,  
alle dingen die van U komen.   
  
Kijk naar de aarde die vrucht en bloemen voortbrengt.  
Kijk naar de lucht, de zonneschijn en de regen.  
Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en de bergen, 
vallei en stromende rivier, veld en open vlakte. 
Lof aan U, O Heer, voor de hele schepping. 



Geef ons dankbare harten, zodat wij kunnen zien,  
alle gaven die we delen en elke zegen,  
alle dingen die van U komen.  
 

Denk aan de lente, aan de warmte van de zomer.  
De oogst binnenhalen voor de koude van de winter. 
Alles groeit, alles heeft zijn seizoen,  
tot het verzameld wordt in de hand van de Vader. 
 

Lof aan U, O Heer, voor de hele schepping. 
Geef ons dankbare harten, zodat wij kunnen zien,  
alle gaven die we delen en elke zegen,  
alle dingen die van U komen.  
 

Elke goede gave, alles wat we nodig hebben en  
koesteren, komt van de Heer  
als teken van zijn liefde.  
Wij zijn zijn handen, helpers van zijn mildheid.  
Aan Hem behoort de aarde en de hemel hierboven 
 

Lof aan U, O Heer, voor de hele schepping. 
Geef ons dankbare harten, zodat wij kunnen zien,  
alle gaven die we delen en elke zegen,  
alle dingen die van U komen. 

  

Voorbeden 

God van en voor mensen, 

wij komen tot U met in ons hart  

de mensen uit onze eigen geloofsgemeenschap: 

wij die hier samenzijn, 

zij die op parochieweekend zijn,  

zij die hier niet kunnen zijn. 

Dat wij in eenheid en verbondenheid 

leven naar uw Geest. 

 

 

 

 

 

 
 

God van en voor mensen, 

maak ons bereid om in onze omgeving 

elkaars geloven te waarderen. 

Geef ons de moed om het goede te zien, 

telkens weer 

zodat we leren van de eerbied van anderen, 

van de daadkracht waarmee mensen doorgaan: 

dat wij elkaar naar waarde schatten. 

Zend uw Geest … 
 

God van en voor mensen, 

doe ons leven naar uw woord: 

"Wie niet tegen ons is, is voor ons". 

Dat wij mensen tegemoet treden met vertrouwen, 

hen groot maken en waarderen. 

Dat wij de moed hebben om eerlijk, open  

en respectvol tot elkaar te spreken 

zodat we elkaar meer waarderen. 

Zend uw Geest … 
God van en voor mensen, 

vandaag willen we vragen om zegen en leven  

voor hen die ons naar U zijn voorgegaan. 

We noemen vandaag in het bijzonder  ………. 

Zend uw Geest … 
 

Zo zijt Gij een Vader voor alle mensen. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God,  

die het begin en het einde is van alles, 

en daarom durf ik geloven in de toekomst. 

  

Ik geloof in een kracht die sterk genoeg is 

om tegenslagen te overwinnen, 

  

Ik geloof in vriendschap die niet zal verloren gaan, 

maar die telkens weer zal bemoedigen 

om aan mijn leven én aan dat van anderen  

te bouwen en zin te geven. 

  

Ik geloof in de liefde die alles draagt, 

in een liefde die nooit vergaat, 

in een liefde die teder is en vergeven wil. 

  

Ik geloof in de avond van het leven, 

als de rust komt in mijn hart, 

als ik woorden spreek van dank  

om mijn leven en werken, 

om de mensen op mijn weg. 

  

Ik geloof in Jezus Christus, 

Ik geloof in de Vader, 

Ik geloof in zijn Geest die ons telkens weer vindt. 

Ik geloof in zijn boodschap van liefde. Amen. 

 

Offerande 

Wij brengen gezegend brood aan  

voor hen die hongeren naar Jezus, 

Hij die ons moed en sterkte geeft. 

Jezus die ons liefdevol bijstaat  

in moeilijke momenten. 

Brood dat ons kracht geeft om door te gaan  

in goedheid en liefde.  

 

Bidden bij brood van leven,  

liefde en goedheid 

Waar wij gaan, zijt Gij er, 

soms rakelings nabij, teder en zacht, 

soms botsend hard. 

 

Gij gaat aan ons voorbijgaan 

als een mens aan een ander mens. 

Gij komt bij ons binnenkomen, 

verwacht of onverwacht  

doorkruist Gij ons leven. 

En altijd spreekt uw naam ons toe: 

'Ik ben er voor u'. 


