
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Vrijdag 30 oktober 2015 om 20u  
in onze Sint-Jozefkerk.  

Een voorstelling met klank en licht  

en ontroerende verhalen van Franciscus. 
Dit door Geert Fierens  

in een nieuwe evocatie. 
 

Kaarten aan € 10.  
Voorverkoop en jongeren - 25 jaar: € 8. 

Te bestellen: parochiesecretariaat:   

03 776 11 07      
of  secretariaat@terekenparochie.be.  

KIEMKRACHTGESPREK 

Minder gek dan gedacht 

Zijn mensen met een mentale ziekte  

gewoon 'gek'? 

Is  'depressie' een gemakkelijke uitleg  

om niet te hoeven werken?  

Lijden sommigen aan  

'ingebeelde ziektes’? 

Eén op vier mensen heeft in de loop van het leven 

te kampen met een of ander psychisch probleem, 

en twee op drie zoekt geen hulp uit schrik voor  

de reacties. Geestelijke gezondheidsproblemen 

worden nog te vaak negatief of met vooroordelen 

benaderd, wat het lijden enkel vergroot.  

Als supporters kunnen we een behoorlijke  

ondersteuning zijn voor iemands veerkracht.  

We lichten dit toe vanuit de praktijk en gaan  

nadien met elkaar in gesprek.  

Bij het binnenkomen vragen we een bijdrage  

van 5 euro. 

Voor meer info: Catherine Decraene,  

03 776 81 04, catherine.decraene@odisee.be 

Graag nodigen wij u uit dit 

gesprek samen aan te gaan op 

woensdag 14 oktober 2015 

in de vergaderzaal van  

Ons Huis, Schoolstraat 270.  

 
Christophe speelt op orgel van Buxtehude:  

Praeludium in D (BuxWV 139) 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het schip waarmee wij varen, 
is breekbaar op de zee. 
Om stormen te bedaren 
vaart God met mensen mee. 
Hij hoort het schreien in de nacht 
en Hij deelt ons wel en wee. 
 
God is de vriend der mensen, 
Hij koestert en behoedt, 
vervult niet alle wensen 
maar houdt zijn woord voorgoed. 
Zijn liefde spreekt uit al wat leeft 
en ooit hemel worden moet. 
 
Welkom 
'Ga verkopen wat ge hebt en geef het aan de armen. 
Kom dan terug om Mij te volgen.' 

Om aan die oproep gehoor te geven,  
kunnen we een ruggensteuntje best gebruiken. 

 
Bidden om Gods nabijheid psalm 130 

Uit de diepte roepen wij tot U, God, 
uit het donker zoeken wij naar U 
 
Maak ons toch vrij, breng ons tot leven, 
dat wij opstaan tegen het kwaad. 
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Alle angst die ons hart gevangen houdt, 
neem die toch weg, dat wij herademen. 
 
Alle macht die ons bedekt met eigenbelang, 
doe ons loslaten, dat wij vrij worden. 
 
Alle woorden waarmee wij elkaar te lijf 
gaan, breng ze tot zwijgen,  
doe ons vergeven. 
 
Alle stilte waarmee wij elkaar voorbijgaan, 
vul die met liefde voor elkaar. 
 
Als wij alleen het zijn, is er geen hoop, 
maar Gij brengt ons verder dan wij zijn. 
 
Loflied dit Taizélied zingen we 4x:  
  2x samen, 1x orgel, 1x samen 

  
  

 
 

 
 

 

 =  het is goed te vertrouwen op God. 
   het is goed te hopen op God. 

 

Gebed  
Barmhartige God, ons wordt gezegd  
dat niets onmogelijk is bij U. 
Zie naar de diepte van ons hart en van ons leven, 
schenk ons vandaag opnieuw uw woord  
van wijsheid en wij kunnen gaan op de weg  
die Jezus ons toonde, vandaag en alle dagen. 
Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
Er is wijsheid nodig om echt te leven naar Gods wil. 
Tot dat besef kwam ook koning Salomo,  

horen we in de eerste lezing,  

daarom vraagt hij God om de Geest van wijsheid. 
Het evangelie sluit daarop aan: Jezus veroordeelt niet. 

Evangelisch leven blijkt echter een radicale,  
maar allesbehalve gemakkelijke keuze te zijn.  

 
Eerste lezing Wijsheid 7, 7-11  
 
Orgel    
Buxtehude: Herr Christ, der einig Gottes Sohn  
(BuxWV 191) 

 
Evangelie     
Marcus 10, 17-30  
 
Homilie 
 
 
 
 

Lied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit liep Jezus over ’t water, 
Petrus zei: 'Dat wil ik ook'. 
Jezus riep hem en hij volgde 
tot die grote golf opdook. 
Zijn vertrouwen was verdwenen, 
’t water werd een zee van angst 
Jezus stak hem toen de hand toe, 
zijn nabijheid duurt het langst. 
   
’t Is een kwestie van vertrouwen 
dat het toch wel goed zal gaan. 
Want als Jezus heel dichtbij is, 
zal de mens niet ondergaan. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Johann Kaspar Kerll: Ciacona in C 



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 
Correa de Arauxo: Tiento de medio registro de dos tiples 

Slotgebed 
God van wijsheid en vertrouwen, 
wij danken U  
voor de woorden van wijsheid 
wij danken U  
voor de gaven van uw liefde, 
wij danken U voor Jezus. 
Tot elk van ons hebt Gij  
uw heilzaam woord gesproken. 
Vervuld van dankbaarheid, 
gaan wij de komende week weer tegemoet, 
in het geloof en vertrouwen  
dat Gij met ons meegaat. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom nu net 

wat hem het liefste is 

zijn bezit, zijn trots, 

zijn leven, 

zijn zwakke punt. 

 

Jezus 

heeft het te doen 

met hem. 

Voorbeden 
Wees in ons midden, 
God van wijsheid, God van mensen, 
ga met ons mee en breng ons tot leven. 
 
Kom met uw licht voor alle mensen  
die verloren gaan, 
voor wie geen toekomst, 
geen dag van morgen is, 
alleen de duisternis die koud maakt. 
 
 
 
 
Kom met uw adem voor mensen die stikken 
in rijkdom en welvaart, 
in hebben en houden.  
 
Kom met uw vrede voor mensen die leven 
in oorlog en geweld, onder dreiging van wapens. 
En voor hen die daarvoor op de vlucht zijn. 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Kom met uw wijsheid voor hen  
die samen zitten voor de gezinssynode in Rome, 
dat uw Geest hen goede woorden laat spreken. 
 
Kom met uw gaven bij ons, hier dit uur, 
dat wij opstaan tegen het kwaad, 
dat wij uw stem, uw handen en voeten zijn 
om uw werk te doen in deze wereld. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Bron van leven, Vader voor altijd. 
 
Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk 
wordt: vrede op aarde,  
levenskansen voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus,  
zijn Zoon en Meestgeliefde. 
Die niet kwam om te heersen, maar om te dienen,  

die de macht van het kwaad heeft gebroken,  
die gestorven is, maar ook verrezen,  
die leeft in ons midden,  
die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 
Daarom geloof ik in de gemeenschap  
van liefde en geloof,  
in een Kerk die het evangelie beleeft. 
 
Ik geloof dat wij met vallen en opstaan,  
maar gedragen door de Geest van God,  
toekomst zullen vinden en leven in overvloed. 
Amen. 



Offerande    
Zoals gezegd is de omhaling vandaag bestemd voor 
VLOS en de vluchtelingenwerking hier in Sint-Niklaas. 

Dank u wel voor uw steun.  
Ondertussen horen we op orgel van Buxtehude:  

Herr Christ, der einig Gottes Sohn (BuxWV 192). 

Gebed over de gaven 
Wijze God, aanvaard deze gaven uit onze handen, 
zo bidden wij U, het brood en de wijn,  
ons bezit en onze rijkdom. 
Wij bieden ze U aan als teken dat wij willen leven 
overeenkomstig uw blijde boodschap, in navolging 
van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Omdat Gij, God, ons zoveel geluk, vriendschap  
en vreugde schenkt,  
willen wij U danken door uw Zoon Jezus,  
die ons vertelde wie Gij voor ons zijt.  
Wij danken U om de velen die nog steeds luisteren 
naar zijn Woord en het trouw behartigen,  
vaak moedig en vindingrijk.  
 
Wij danken U om de velen die altijd weer,  
ongezien en zonder veel gedruis,  
goed zijn en goed doen,  
mensen die dienstbaar zijn  
en beschikbaar in Jezus’ naam.  
 
Wij danken U, om de velen die bij leed en lijden  
de moed niet verliezen  
en zelfs bij anderen de hoop levend houden.  
 
Wij danken U om uw Zoon Jezus.  
Hij leerde ons luisteren naar de verlangens  
van anderen en ons in te zetten  
voor een kwaliteitsvol bestaan. 
Daarom zingen U toe met de woorden: 

 
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 kunnen niet onder woorden brengen, Heer,  
wat Gij voor ons hebt voorbereid.  
Gij hebt U geopenbaard als een God 
die ervan droomt  
dat mensen volop zouden leven  
in vrede, vreugde en vriendschap.  
Ook als wij verscheurd worden  
door kleinheid en gebrokenheid,  
kent uw barmhartigheid geen grenzen.  
 
Daarom, God, gedenken wij  
Jezus’ leven en dood,  
en in Hem allen die lijden en sterven,  
allen die zijn weg zijn gegaan ten einde toe.  
In zijn voetspoor willen ook wij verder gaan. 
 
(…) 
 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 
 
Zijn naam roepen wij aan:  
de Levende, de Verrezene voor altijd,  
Jezus de Heer, de Gezalfde, uw Dienstknecht.  
En wij bidden U:  
zend ons uw heilige Geest,  
opdat Hij ons krachtig en vrij zou maken,  
opdat Hij in ons hart een plaats zou vrijhouden  
voor elke mens in nood.  
 
Verwarm ons hart,  
opdat wij het wonder van ons leven  
mogen beschermen voor elkaar.  
Schenk ons wat  
van uw mildheid en mededogen,  
opdat wij elkaar van dag tot dag  
met nieuwe ogen zouden zien,  
opdat wij elkaars tekorten zouden dragen.  
 
Wij bidden U ook voor hen die gestorven zijn (…). 
 
Maak ons krachtig en sterk,  
opdat wij wegen mogen zoeken van vrede,  
opdat wij in elkaar uw gelaat zouden ontdekken,  
opdat we voor elkaar zouden zorgen,  
wie we ook zijn. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede 
Moedig ons aan, Heer,  
om stukje bij beetje los te laten, 
zodat we zonder angst en zonder dreiging 
kunnen bouwen aan uw droom van vrede. Amen. 
Dat willen wij elkaar van harte toewensen. 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 


