
Vrijdag 30 okt. 2015, 20u 
 

Sint-Jozefkerk 
Tereken 3, 9100 Sint-Niklaas 

 

Kaarten aan € 10  
Voorverkoop en  

jongeren onder 25 jaar: € 8   

Wil je meehelpen de avond van  
"Franciscus spreekt" bekend te maken aub? 

Neem een affiche of flyer mee  
om uit te hangen 

(op het werk, in de school, aan je huis, …) 
Hartelijk dank! 

 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom 
Allen van harte welkom in dit huis,  
dat vervuld wil zijn met de genade en vrede  
van de drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
Bidden om Gods nabijheid 
Moge alles wat wij vandaag doen 
beginnen met uw zegen, Heer 
en verdergaan met uw hulp. 
Moge alles wat wij vandaag zeggen 
beginnen met uw liefde 
en verdergaan met uw genade. 
Moge alles wat wij vandaag plannen 
beginnen met uw bezieling  
en verdergaan met uw vrede. 
Dat doorheen ons leven  
alles ten goede mag keren 
en dat als wij het moeilijk hebben 
gesterkt mogen worden door uw woord. 
Dat wij u hier weer ontmoeten mogen 
in dat woord en in brood, 
in de nabijheid van een mens, 
in een hand op onze schouder, 
in een lied – U en elkaar – toegezongen. 

 

Als het goede 
maar gebeurt. 

27 september 2015 
26 e zondag door het jaar - b 



Lied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 

Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
Gebed  
God, Vader van alle mensen,  
doorbreek vandaag de beslotenheid  
van onze eigen kring, 
beziel ons met uw levensadem,  
en leg ook op ons uw Geest,  
die ruimte schept en grenzen overschrijdt.  
Dat vragen wij door Jezus,  
die hart had voor allen en zo beeld werd van U,  
God van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 
Inleiding op de lezingen 
Jezus en Mozes zeggen voor een groot deel hetzelfde: 

als de mensen het goede vertellen, getuigen van  
Gods liefde, dan is er niets mis mee. 

Mensen die met hart en ziel, met handen en voeten,  
hun manier van kijken en luisteren, met hun hele lijf  

mensen van God zijn, kunnen dat omdat Gods Geest  

hen daartoe beweegt. 

 
Lezing  Numeri 11, 25-29 
 

Lied 
 
 
 
 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven,  
zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader tenzij 
door Mij. Alleluia. 
 
Evangelie    Marcus 9, 38-43;47-48 
 

Lied Alleluia 
 

Homilie 

 Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

 
 

WOENSDAG 30 september 2015 

Kiemkrachtgesprek: 

 

We laten Anselm Grün aan het woord en enkele  

mensen die zich door hem laten inspireren 

(via een TVopname). 

Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over  

wie, wat ons inspireert. 
 

Als monnik en manager in het 

benedictijnenklooster in het 

Duitse Münsterschwarzach 

heeft Anselm Grün een  

christelijke boodschap voor de 

hedendaagse mens. Zijn eenvoudige aardse  

spiritualiteit, neergeschreven in vele boeken, weet 

heel wat mensen te inspireren, ook zij die zich niet 

gelovig noemen.  

 

Waar? In vergaderzaaltje Ons Huis, Schoolstraat 270 

Wanneer? Woensdag a.s. om 20u00 

Kosten? Zo  mogelijk € 5,- als bijdrage 

Einde? Rond 22u00 



Door Hem danken en eren wij U, Vader, 
en vervuld van zijn Geest zullen wij  
zijn Boodschap verder uitdragen  
tot het einde der tijden. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis waar mensen zwak zijn. 
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
geloof aan wie twijfelt. 
Laat mij licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
 

 
 
 
 
 
 

En geven wij die vrede aan elkaar door. 
 
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    

Slotgebed 
Barmhartige God, 
uw woorden hebben ons hart bereikt. 
Ze hebben voelbaar gemaakt  
waartoe uw liefde in staat is. 
Schenk ons de moed om de kracht van uw woord en 
ons hart te laten overvloeien in onze handen. 
Mogen wij opkomen voor vrede en recht. 
Maak van ons mensen die in woord en daad 
Jezus navolgen. Amen. 

Orgel    
 
Voorbeden 
Dat Gods Geest op ons mag rusten,  
dat wij mogen delen in haar zegeningen,  
daartoe willen wij bidden: 
 
Om een bevrijdende, hartverwarmende kerk,  
die ook oog heeft voor het goede  
dat buiten haar ontstaat;  
om een kerk die al het positieve  
dat onder mensen groeit, waardeert en stimuleert  
en zo ruim baan maakt voor de Geest van God,  
die waait waar zij wil. 
 
 
 
 
 

Om een zorgzame, creatieve samenleving,  
die niet door angst wordt geregeerd  
en daarom niet zweert bij eenvormigheid;  
om een samenleving die niemand uitsluit,  
geen mens vergeet  
en aan kansarmen en minstbedeelden  
de meeste rechten toekent. 
Vader van alle mensen … 
 
Om een ommekeer in ons denken en doen,  
die ons het anderszijn van anderen  
niet als een bedreiging, maar als een aanvulling, 
een verrijking leert zien. 
Vader van alle mensen … 
 
Om zin en verantwoordelijkheid  
voor alle journalisten, op deze mediazondag, 
die hen helpt om goed nieuws te brengen  
over wat gebeurt in onze wereld. 
Vader van alle mensen … 
 
God,  
maak uw Geest over ons vaardig  
en geef dat wij, onder inspiratie van die Geest,  
grenzen verleggen,  
muren afbreken tussen mensen  
en zo bouwen aan uw koninkrijk van liefde,  
waarheid en vrede.  
 
 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God,  
Grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 
Ik geloof dat Jezus een Mens was  
naar Gods hart.  
Hij riep ons op Gods droom waar te maken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 
Ik geloof in de heilige Geest,  
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt ontdekken.  
 
Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap  
die Gods droom begrijpt  
en probeert ernaar te leven,  
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
 
Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het Leven,  
over de dood heen. Amen. 
 

Offerande   
 

Gebed over de gaven 
Barmhartige God,  
laat deze offerande voor U aanvaardbaar zijn.  
Ontsluit voor ons in deze gaven  
de bron van alle zegen.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
"Wie niet tegen ons is, is vóór ons", 
sprak Jezus.  
Wie zo durft te leven,  
zal veel mensen van goede wil ontmoeten  
en zo vrede nabij brengen.  
 
Daarom danken wij U, Vader 
om alles wat Gij voor ons zijt: 
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven. 
Wij danken U omdat Gij liefde zijt, 
die onze lotgenoot wil zijn, 
die ons falen vergeeft  
en zich over ons ontfermt, 
die begaan is met ons lijden  
en onze vreugden deelt. 
 
Wij blijven vertrouwen op U, 
ook als uw aangezicht niet wordt gezien, 
uw stem niet wordt gehoord 
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen. 
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, 
in leven en sterven, zingen wij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij danken U, Heer onze God, 
om Jezus, uw Zoon: 
Hij gaf ons een teken van zijn liefde. 
In Hem is uw vergeving en genezing  
mens geworden (…). 
 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 

Samen komen wij tot U, God, 
met dit Brood en deze Beker 
en wij bidden U: 
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 
en aanvaard dit als teken van onze toewijding. 
 

Toen Jezus zijn werk van vrede  
had volbracht 
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven  
en Hem 'Mensenzoon' genoemd. 
Zend nu zijn Geest in ons midden: 
een Geest die niet verdeelt  
maar samenbrengt. 
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens, 
barmhartigheid en recht. 
 

En wij bidden voor hen die gestorven zijn (…). 
 
Zo kan deze wereld  
een koninkrijk van vrede worden 
waar vreugde en toekomst is voor allen, 
een wereld waar het goed is te leven  
in de naam van Jezus, uw Zoon. 


