
 

 

Wist je dat het dienstencentrum Den Aftrap 

(Gerdapark 14) doorlopend activiteiten aanbiedt? 

Deze zijn voor iedereen toegankelijk  

en bieden heel wat kansen tot ontmoeting. 

 
"Dienstencentrum Den Aftrap probeert zich meer 
en meer te richten op buurtgericht werken. Als 
dienstencentrum willen wij samen met de buurt 
en de andere organisaties en verenigingen hier 
onze schouders onder zetten.   
Want zeg nu zelf: hoe mooi zou het zijn te  
komen tot een buurt die leeft, waar buren elkaar 
kennen en spontaan helpen. " 
 

Infobrochures vind je achteraan in de kerk 

of meer info via  

https://

zorgpuntwaasland.be/

vind-je-verblijf/l/den-

aftrap-sint-niklaas/ 

 

Lied 

Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend, door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend,  
wankel gelovend door het leven gaan: 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: wij dragen zijn naam. 
 

Welkom 

 

Stilte 

 

 

 

 

 

30e zondag C- jaar  

23 oktober 2022 
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Gebed om nabijheid 

Misschien kunnen we het best beginnen 

met het voorbeeld van de tollenaar te volgen 

en te bidden om nabijheid. 

 

Heer, geef ons de moed om de farizeeër in onszelf  

te herkennen en te erkennen. 

Christus, geef ons de moed om onszelf los te laten 

en ons aan U toe te vertrouwen. 

 

Heer, wees ons zondaars genadig. 

Daarom bidden wij tot U: 

 

Gebed 

God,  

Gij stuurt mensen op onze weg  

die kunnen zien en luisteren met uw hart.  

Mensen die geduldig en mild zijn, 

mensen die zieken nabij zijn, 

mensen die mij oproepen  

tot daadwerkelijke solidariteit. 

Gij raakt ons aan met het vuur van uw liefde  

en maakt ons één van hart.  

Wij vragen het U,  

in naam van Jezus die ons voorbeeld is. Amen.   
 

Eerste lezing Psalm 34    

Zing samen met mij voor de Heer.  

Laten we Hem samen prijzen.  

Toen ik de Heer riep, gaf Hij mij antwoord.  

Hij bevrijdde mij van mijn angsten.  

Mensen die naar Hem opzien, stralen van geluk.  

Toen ik, arme mens, de Heer riep, antwoordde Hij.  

 

 

Gebed 

Barmhartige God en Vader, 

het gebed van de arme vindt bij U  

altijd een gewillig oor.  

Laat ook ons bidden bescheiden zijn 

en zonder veel omhaal van woorden. 

Maak ons ontvankelijk voor al de lichtpuntjes 

in ons leven door Jezus, voor tijd en eeuwigheid. 

Amen. 
 

Lied 

 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Lichtpuntje van deze week 
Een nieuwe (werk)week 

de zon staat op 

kleurt de hemel 

donderrood 

velden verschieten 

bomen geven zachtjes 

hun bladeren af, 

wat een wonder. 

Dinsdag 1 november om 10u30: 

viering voor 'Al onze Heiligen' en de 

overledenen van het voorbije jaar,  

in samenwerking met het koor Sint-Cecilia. 
 

Vanaf zaterdag 30 oktober tot en met  

woensdag 2 november is de kerk - zoals altijd - 

dagelijks open tussen 9u en 16u, maar nu met een 

doorlopende beeldmeditatie. Het geeft ons de 

gelegenheid stil te staan bij leven, dood en (nieuw) 

leven. 



En dat wij niet vergeten 

hen die op ons blijven rekenen, 

zij van wie wij houden 

en hen van wie wij nog niet genoeg houden. 

Dat wij evenmin vergeten  

die van ons zijn heengegaan: 

dat zij tot ons blijven spreken, 

ons verder oproepen en inspireren, 

ook nu zij gestorven zijn (…). 

 

Beziel ons met uw Geest, 

zodat wij waakzaam zijn  

om de tekens van hoop te zien en te zijn. Amen. 

 

Onze Vader 
 

Gebed om vrede 

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel: 

naar liefde die sterker is dan de dood, 

naar recht en toekomst voor armen en kleinen, 

naar leven, oprecht en voorgoed. 

Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant. 

Wij bidden dat ze hier groeit en bloeit, God, 

dat zijn vrede hier begint, rond deze tafel. 
 Die vrede van de Heer is altijd met u. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

Wil er iemand lang leven en gelukkig zijn?  

Vertel dan geen kwaad van anderen,  

vertel geen leugens.  

Doe geen kwaad, maar wees goed.  

Tracht in vrede te leven.  

De Heer ziet wie goed leeft,  

Hij luistert als iemand roept om hulp.  

Maar slechte mensen keert de Heer zijn rug toe.  

Niemand zal nog aan hen denken.  

Als je hart gebroken is, is de Heer nabij.  

Hoe groot de moeilijkheden ook zijn van goede 

mensen, de Heer bevrijdt hen telkens opnieuw.  

Hij waakt over hen.  

Hun zal geen enkel kwaad overkomen.  

Het kwaad zal boze mensen zelf doden,  

omdat ze goede mensen afwijzen. 

De Heer redt mensen die Hem dienen.  

Wie bij Hem schuilt hoeft niet bang te zijn.  

 

Een moment met de kinderen 

 

Orgel 
 

Evangelie  Lucas 18, 9-14 

 

Homilie 

 

Lofzang 

Voorbeden 

Voor hen die hun wel en wee  

biddend toevertrouwen aan de Heer. 

 

Voor allen die bewust van eigen falen,  

hun hoop stellen op Gods barmhartigheid 

  = daar waar liefde woont en goedheid, 

  daar is God 



Voor mensen die zelfgenoegzaam  

door het leven gaan,  

voor mannen en vrouwen die nauwelijks de tijd 

nemen om over hun levenswandel te bezinnen. 
 Ubi caritas … 

 

Voor zieken en gezonden, 

voor vrijen en verslaafden, 

voor droevigen en gelukkigen 

voor eenzamen en partners 

Voor onszelf,  

die telkens weer proberen tot U te bidden, God. 
 Ubi caritas … 
 

Weten wij ons verbonden met die gestorven zijn 
(…) 
 Ubi caritas … 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgevaren is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam, 

het eeuwig leven. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Neem dit brood aan, God,  

en geef ons de moed en de durf  

om mee te bouwen aan een gemeenschap  

waar recht en liefde heerst. 

Wijn is een teken van vreugde. 

Neem deze wijn aan, God,  

en geef ons de moed en de durf  

om met en aan elkaar vreugde te beleven. Amen.  
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

God, wij danken U 

omdat Gij een God van liefde zijt, 

een God die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 
 

Wij danken U 

omdat Gij de naam van elke mens  

hebt geschreven in de palm van uw hand. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt  

of tactvol corrigeert. 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart ontdekken. 
 

Omdat wij dit mogen ervaren 

noemen wij uw naam 

en danken U schroomvol 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. 
 

In uw naam zijn wij hier samen. 

Wij noemen U God en Vader. 

Niemand heeft U ooit gezien, 

maar elke dag opnieuw is het duidelijk  

hoe Gij werkzaam aanwezig zijt in onze wereld. 
 

Wij zien U aan het werk, God, 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid. 
 

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon. 

Hem willen wij hier noemen 

als Inspiratie, als Wegwijzer voor ons leven, 

als blijvende Oproep  

om te blijven doen wat Hij heeft gedaan. (…) 
 

Daarom bidden wij U: 

beziel ons met uw Geest 

zodat wij weten wat groeikracht heeft. 
 


