
28e zondag c-jaar 
9 oktober 2022 

                     
 
 
 

       

 Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,  
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Welkom      
 
Gebed om nabijheid    
Op zoek naar vrede in ons hart  
erkennen wij voor God onze eigen kleinheid,  
en vragen om genezing.  
 
God, onze Vader,  
uw zorg gaat uit naar elke mens.  
Allen zonder onderscheid wilt Gij nabij zijn.  
Wij zijn soms zo aarzelend en terughoudend  
om mensen nabij te zijn.  

  

Dank– U-wel   



Heer Jezus,  
uw liefde voor de mensen ging tot het uiterste.  
Gij hebt niet geaarzeld om uw schouders  
te zetten onder het kruis.  
Wij aarzelen zo dikwijls  
om in uw voetspoor te gaan.  
Heer God wij willen vragen…  
 
Geest van God,  
Gij zijt de kracht die mensen beweegt,  
het vuur dat ons bezielt.  
Vernieuw onze inzet  
en onze bewogenheid om mensen.  
Heer God wij willen vragen……  
 
Moge de liefde van God over ons komen,  
ons genezen van alle kwetsuren  
en van ons gebrek aan geloof.  
In dankbaarheid willen wij ons  
door Hem laten oriënteren  
naar het volle leven. Amen.  
  
Lofprijzing  
Eer aan God in de hoge,  
schepper van hemel en aarde.  
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.  
Hij schenkt ons zijn Zoon,  
die ons bevrijdt.  
 
Vrede op aarde onder mensen  
die handen reiken van volk tot volk  
en zich verzoenen met elkaar  
tot een wereld zonder grenzen.  
 
Mensen in wie Hij welbehagen heeft,  
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid  
en om hun streven naar eerbied  
voor alles wat in zijn schepping leeft.  
 
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.  
 
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.  
  
 
 



Openingsgebed   
God, wij luisteren naar verhalen over U  
en over mensen.  
Spreek ons daarin aan  
tot in het diepste van ons hart.  
Dan zullen wij U erin herkennen  
en U bevrijdend ontmoeten.  
Gij nodigt ons uit  
Jezus te volgen op zijn levensweg.  
Geef dat in ons voltooid kan worden  
wat Gij in ons begonnen zijt. Amen  
 
Inleiding op de lezingen    
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie  
worden mensen met een huidziekte genezen.  
De klemtoon ligt op de reactie van die mensen.  
De Syriër Naäman bekeert zich  
tot de God van Israël.  
Eén van de tien melaatsen uit het evangelie,  
een Samaritaan nog wel, wordt volgeling van Jezus.  
Luisteren wij met de oren van ons hart  
naar de woorden van de Schrift.  
  
Eerste lezing  Jeremia 38, 4-6.8-10  
 
Een stukje orgel  
 
Moment met de kinderen  
 
Evangelie  Lucas 17, 11-19  
 
Homilie  
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God,  
Schepper van hemel en aarde.  
 
Ik geloof ook dat God zijn schepping  
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd  
opdat wij zijn werk zouden voortzetten  
en deze aarde voor alle mensen  
bewoonbaar zouden maken.  
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
de Verlosser van de wereld.  
 
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden  
om mee te werken  
aan de bevrijding van de mens,  
aan de opbouw van een betere wereld,  
door ons in te zetten  
voor meer levenskansen voor iedereen  
en om Christus’ werk verder te zetten.  
 
Ik geloof in de Heilige Geest  
die de mensen tot eenheid wil brengen  
in één grote gemeenschap.  



Ik geloof ook  
dat ik persoonlijk word aangesproken  
om aan deze gemeenschap mee te werken,  
samen met alle mensen van goede wil. 
Amen.  
  
Voorbeden     
Keren wij ons hart tot God, die geneest.  
Voor allen die op de zorg van anderen  
zijn aangewezen,  
voor zieken en gehandicapten,  
voor opgroeiende kinderen en voor bejaarden.  
Dat hun diepste vragen worden verstaan,  
hun rechten worden geëerbiedigd.  

Voor allen die tot gevangene van zichzelf  
zijn geworden.  
Voor hen die slaaf zijn van de sleur,  
van gewoonten of hokjesgeest.  
Dat zij die kringloop weten te doorbreken,  
zich laten raken, zich laten bevrijden.  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart...... 
  
Voor hen die genoeg hebben aan zichzelf,  
voor allen die menen niemand nodig te hebben.  
Dat zij gaan inzien hoe kwetsbaar zij zijn  
en van anderen afhankelijk.  
Dat zij de kunst leren verstaan  
dankbaar te zijn.  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart.....  
 
Voor hen voor wie in deze viering  
ons gebed wordt gevraagd  
Geef hen mensen om zich heen die hen troosten   
en geef ze hoop dat dit leven  
niet voor niets is geweest.  
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart...... 
  
Gij, God,  
blijf ons nabij en zegen ons met kracht,  
opdat wij genezen worden van alles  
wat afstand schept tussen mensen  
en ons weg houdt van U. Amen.  
 
Offerande  
 
 



Gebed bij brood om van te leven     
Bij het brood dat hier op het altaar staat,  
dat in een vorige viering geconsacreerd is,  
willen wij tot God bidden.  
 
Gij brengt ons hier samen, God.  
Zo schept Gij verbondenheid  
van mens tot mens.  
Wij bidden U:  
doe ons – brekend en delend aan deze tafel –  
groeien in liefde en in zorg voor elkaar,  
naar het voorbeeld van Jezus,  
het Brood uit de hemel,  
Leeftocht voor onderweg,  
voor tijd en eeuwigheid.   
  
God, wij danken U  
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt  
waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden.  
Daar waar mensen respect hebben voor  
ieders ‘anders zijn’ en beseffen   
dat zij ook  ‘kind van God’ zijn,  
door U God, bemind en aanvaard.  
   
Daar waar mensen   
de handen in elkaar slaan  
en samen kleine stappen zetten  
om deze wereld om te bouwen   
tot een wereld zoals Gij hem droomt, 
waar iedereen meetelt.  
   
Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt  
in de ontluikende liefde tussen mensen,  
in de groeiende solidariteit  
en volgehouden inzet  
voor vrede en rechtvaardigheid.  
Doe ons inzien dat het grote gelijk  
niet bestaat, 
dat we eindelijk beseffen dat alle religies   
meer gemeenschappelijk hebben  
dan we denken.  
Dat we alle ‘godsdienstoorlogen’  
eindelijk stoppen en proberen  
zo de weg naar vrede waar te maken.  
  
Onze Vader  
  
Vredewens      
God en Vader, moge de genezende kracht  
van Jezus, uw Zoon, ons en alle mensen  
vernieuwen en herscheppen  
opdat wij deze wereld in dankbaarheid  
zouden ombouwen tot een huis van vrede.  
Zijn vredesboodschap zij altijd met u.  
En geven wij elkaar een teken  
van verbondenheid en vrede.  



Inleiding op de communie  
Groots is onze God  
die met zulke kleine tekenen als dit brood  
generaties mensen weet te bezielen  
tot breken en delen,  
tot het uitdragen van zijn genezende kracht  
onder de mensen.  
Zodat er vrede zal zijn op aarde. 

 
Communie 
 

 

Slotgebed     
Gij, die ons uw zorg betoont  
in Jezus, onze Broeder,  
laat zijn genezende kracht  
ons en alle mensen op aarde  
vernieuwen en herscheppen  
opdat wij in dankbaarheid  
de wereld opbouwen tot vrede,  
deze dag en al onze dagen. Amen.  

LICHTPUNTJE deze week gehoord op radio 2 
 

We kunnen niet iedereen helpen,  
maar iedereen kan wel iemand helpen. 



Lied  we zingen het 2x 

 
Mededelingen  
  
Zending en zegen    
 
 
 

Voor wie graag een gebedskalender bestelt: 
doe dit vandaag nog,  
dan kan het  
aan de prijs van € 11,50. 
 
De lijst ligt achteraan in de kerk  
of een mailtje naar: 
lieve.vandriessen@ telenet.be 




