
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Samenstelling parochieploeg  

voor de nieuwe parochie Sint-Niklaas 
Graag willen wij de geloofsgemeenschap  

raadplegen om geschikte kandidaten  
te vinden voor de nieuwe parochieploeg.  

Daarom: bezorg ons twee namen van mensen die  

volgens u geschikt zijn. Noteer ze op een kaart en 
stop dit in de doos achteraan in de kerk of op het  

secretariaat. U mag deze ook mailen naar Raf:  
rafvermeulen@skynet.be. 
 

Wie graag nog eens de infobrief leest, deze ligt  

achteraan om mee te nemen. Ook online te vinden: 
www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/een-

nieuwe-parochieploeg-voor-de-nieuwe-
parochie.https://www.kerknet.be/parochie-sint-

niklaas/artikel/een-nieuwe-parochieploeg-voor-de-

nieuwe-parochie. 

KIEMKRACHTGESPREKKEN & 

IN EEN REEKS VAN VIER 
 

 
Donderdag 23 november 2017 

Hilde Van den Steen:  

DANKZIJ VELE ONTMOETINGEN 
Welke ontmoetingen kan, mag en wil een mens (ik) 
de weg gaan met anderen en met de Andere ...  

Vrijdag 2,  9 en 16 maart 2018 
Luc Maes: DE BERGREDE 
Zijn de woorden als 'heb je vijanden lief’ en ‘wees volmaakt’  
zo utopisch dat wij ze naast ons neer willen leggen? 

Donderdag 26 april 2018 

(Ervarings)deskundigen:  
DE FLES (was!) MIJN KAMERAAD … 

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus. 
Wat doet 'verslaving' met een mens? 

En is dat echt zo ver van ons (mijn) bed? 

Donderdag 17 mei 2018  
Johan Vrints:  

HET MIDDEN-OOSTEN EN WIJ 
Hoe kunnen we de moeilijke situatie van  

(burger)oorlogen begrijpen? 

Wat is de impact op ons samenleven? 

SAMEN STERK  

IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE 
 

Heel wat organisaties plannen samen met de stad en 

OCMW Sint-Niklaas dit jaar een actie met als thema: 

"uw gezondheidszorg verdraagt geen uitstel." 

Dit gaat door in Hogeschool Odisee, 

Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas  
 

PROGRAMMA: 

18u30: onthaal met soep 

19u00: keuze uit levende bibliotheek  

= verhalen van mensen gezondheidszorg 

19u45: actiemoment 

20u00: optreden Out-of-my-box 

Zien we elkaar dinsdag?? 

Met de mantel  
der liefde 

 
In deze viering brengen we de kruisjes van hen  

die in september overleden zijn in ons midden. 
 

Op de tafel waar leven gedeeld wordt,  
laten wij bij de kruisjes een kaarsje branden.  

Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 

 
Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 

Ons leven loopt niet altijd  

zoals we wel zouden willen, 

laat staan dat het altijd een feest is. 
Wanneer we afscheid moeten nemen 

of een slechte diagnose ons overmant, 
wordt ons leven overhoop gehaald. 

 28e  zondag - jaar a 
15 oktober 2017 



Toch nodigt God ons telkens weer uit 

om te blijven vertrouwen. 
Het feest waarover vandaag gesproken wordt  

in de lezingen doet ons zien 
dat wij bij Hem geborgen mogen zijn. 

 

Een moment van stilte 
 
Bidden om nabijheid 
Gij die vanouds omringd wordt 
met woorden van troost en vergeving, 
met verhalen van tekort en nieuw begin, 
met het vertrouwen 
dat een nieuwe wereld mogelijk is: 
raak ons met uw woord. 
Dat wij inzicht verwerven in onszelf, 
dat wij scherp gaan zien wie wij zijn, 
dat wij opstaan uit onze eigen diepten. 
Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Want waar ben ik als Gij  niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Gebed naar Marcel Weemaes 

Wie teder om een ander geeft, 
sterft niet verloren in de nacht. 
Wie toegewijd voor mensen leeft 
en lief hun pijn verzacht 
oogst vrede, sterker dan zijn dromen. 
 
Daarom bidden wij: 
dat wij voor elkaar  
wat kleine dingen mogen doen 
die ’t grote zeer genezen, 

 

Communie 
 
Om in stilte 
over na te denken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
Heer onze God, wij mochten ons welkom weten 
om uw feest te vieren  
Wij willen proberen U tegemoet te leven. 
Maar wil ons in Jezus' naam  
kracht geven om te groeien, 
dat wij dag tot dag meer en meer 
gelovig in het leven staan 
en onze liefde zichtbaar mag zijn. 
Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
Lied    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer waarderen al wat klaar is, 
leer bewond'ren al wat waar is, 
leer te danken met een lach. 
Blijf waarachtig in je denken, 
blijf aan zwakken aandacht schenken, 
blijf zachtmoedig in je doen. 
 

Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 



Wij danken U voor dit brood en deze wijn die  
Jezus ons gaf als teken van uw liefde voor ons. 
Wij danken U ook voor alle momenten  
van vreugde en samenhorigheid. 
  

Wij danken U, God,  
voor wat we mogen delen met elkaar. 
Dat het brood in onze handen 
en de liefde in ons hart  
ons tot echte gasten maakt  
van uw bruiloftsmaal. 
  

Open ons voor uw Heilige Geest 
die ons kracht schenkt en hoop en moed. 
Dat Zij ons vergezelt op al onze wegen. 
En blijf hen nabij die gestorven zijn (…). 
Wees voor hen licht en leven. 
 
Gij die ons wenkt,  
in woorden van Jezus en Jesaja,  
houd uw droom in ons levend,  
dat wij in uw nieuwe hemel en aarde 
eens voorgoed uw volk zijt 
en Gij alles in allen zult zijn. 
 

Daarom bidden wij U, met deze woorden: 
  

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 
 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 

Gebed om vrede 
Heer, help ons verschillen te aanvaarden, 
vooral verschillen dicht bij ons. 
Help ons in dialoog te blijven, 
zelfs waar dit onmogelijk schijnt. 
Help ons ons hart open te houden, 
en de verdraagzaamheid rondom 
ons te doen groeien. 
Dat we anderen beter aanvaarden 
in respect en openheid. 
En help ons zo uw vrede te brengen. Amen. 
 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw Geest. 
 

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. 

omkleed ons met een zacht visioen, 
een manteltje van vrede, 
geweven uit wat warm geloof, 
dat wij de nacht niet moeten vrezen, 
want Gij, God, zijt ieder uur nabij, 
zo weerloos en zo lief als wij. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Zowel in de eerste als in de tweede lezing 

wordt ons voorgehouden dat de geschiedenis 
van God-met-ons-mensen zal uitlopen  

op een feestmaal, waaraan iedereen mag aanzitten. 
Dit zal gebeuren, dankzij God die trouw blijft  

aan wat Hij met ons begonnen is. 

Maar zonder onze medewerking kan het niet  
plaatsvinden. Dat leert ons de gelijkenis van de man  

zonder bruiloftskleed. 
 

Eerste lezing  Jesaja 25, 6-10a  
 
Orgel 
 
Evangelie   Matteüs 22, 1-14 

 

Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden we voor elkaar en voor onszelf.  
Dat we zien en verstaan wat er al zo lang is:  
de uitnodiging tot het feest van het leven. 
Dat we de stem horen die ons vraagt  
lief en hartelijk te zijn,  
waardige gasten en gastvrije mensen. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Bidden we voor hen  
voor wie het leven op dit moment 
zwaar om dragen is, om welke reden ook. 
Dat zij licht mogen blijven zien. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Bidden we voor mensen  
die zich niet welkom voelen, 
die zich buitengesloten voelen  
op het feest van het leven,  
die eenzaam zijn en niet meetellen  
in onze maatschappij. 
Dat zij een plek vinden waar ze welkom zijn  
en dat wij hun die plek mogen aanbieden. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Bidden we voor leiders in de wereld en de Kerk.  
Dat ook zij hun plaats vinden  
aan de tafel van het leven. 
Dat zij op kruispunten van wegen  
de goede richting wijzen  
en zo bijdragen aan vrede en gerechtigheid 
voor elke mens. 
Heer, aanhoor ons ... 
 



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  
te helpen waarmaken. 
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 
Heer onze God, zo wij zijn tot U gekomen  
niet met uitgelezen gerechten  
of met belegen wijn, maar eenvoudig  
met wat brood en een beker wijn. 
Mogen deze gaven ons eraan herinneren 
wat delen is en hoe uw Zoon onze broeder werd. 
Dat vragen wij u al voor vandaag, 
maar ook voor andere dagen. 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. 
 

Verhalen zeggen ons vandaag, God 
wat Gij voor ons voelt. 
Wij danken U dat Gij naar ons uitziet 
als naar welkome feestgangers 
in uw nieuwe hemel en aarde. 
Wij danken U voor uw uitnodiging 
om uw en elkaars vrede, 
om uw en elkaars vreugde 
van harte te willen delen. 
 

Wij danken U, God voor Jezus van Nazareth, 
voor Hem die ons bemoedigend voorging 
tot waar Gij alles in allen zult zijn. 
 
Wij danken U, God 
dat wij, nog onderweg in de tijd, 
rondom Jezus' tafel 
vandaag opnieuw hier 
het feest van elke zondag mogen vieren. 
 
Gij God, die wij prijzen en aanbidden, 
wij zingen U toe. 

 
De kracht van een Taizélied als dit,  

zit in het herhalend zingen, zodat we het  
kunnen laten binnenkomen in ons hart. 

In vertrouwen mogen we zingen (2 keer). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken U, God, voor Jezus 
die ons bemoedigend voorging. 
 
Wij danken U dat wij,  
rondom Jezus’ tafel 
het verbond mogen vieren 
dat Gij met ons  
zijt aangegaan (…). 
 

Jubilate Deo … 
 
 
 


