
We krijgen graag zicht op het aantal deel-

nemers voor het parochieweekend. 

Schrijf je dus snel in!! 

Lied 

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Welkom 
 

Gebed om nabijheid 

Wij willen ons hart gastvrij maken  

voor de ontmoeting met God in deze viering.  

Bidden wij daarom vol vertrouwen tot God  

die in zijn liefde al wat leeft, omvat. 
   

Je voelt een hand op je schouders 

en je hoort een stem, die zegt:  

‘ik ben er, ik ga mee’. 

Je kijkt om: een mens die je toelacht, 

ogen die je moed geven, 

en je voelt een hand die vast is en warm. 

God, wij zijn blij dat je met ons meegaat. 
  

We vergeten soms hoe belangrijk de vriendschap  

en het vertrouwen van onze medemensen zijn. 

Help ons om Jou steeds als gast te ontvangen  

en dit door open te staan voor onze medemens,  

zonder onderscheid van wie het is. 

God, ga altijd mee met ons, wil onze gast zijn. 

Amen. 
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Mag Ik  

jouw gast  

zijn ? 



Eer aan God 

 

Gebed 

God, net zoals Zacheüs het aan Jezus vroeg,  

willen ook wij het aan U vragen,  

Ziet Gij ons? Ziet Gij ons graag? 

Laat ons uw vriendschap, uw liefde voelen  

door de vriendschap en liefde van anderen. 

Zo weten wij dat Gij in ons midden wilt wonen. 

Laat ons delen in uw vreugde 

en geef ons de kracht  

om die vreugde door te geven aan anderen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 

God spaart de zondaars, omdat Hij hoopt dat ze tot 

inkeer komen en zich bekeren, aldus de lezing.  

Het verhaal over Zacheüs is daar een voorbeeld van: 

een zondaar die zich bekeert omdat hij,  

in de persoon van Jezus,  

Gods barmhartige liefde ontmoet.  

 

Eerste lezing Wijsheid 11, 23-12, 2    

 

Orgel 
 

Communie 

 

 

Gebed 

Heer, laten wij van hier weggaan,  

zoals Zacheüs, in vreugde en vertrouwen. 

Dat wij elkaar willen helpen  

om toekomstgericht te leven,  

afgedaald uit onze boom  

van angst en schaamte,  

vrij gemaakt,  

voor altijd dienstbaar,  

mens onder de mensen. 

Dat we zo Jouw als Gast mogen ontvangen. 

Amen. 
 

Lied 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

 

 

Lichtpuntje van deze week 
Zien hoe de kerkhoven  

nu een  

‘zee van bloemen,  

een pallet van kleuren’ zijn  

dat schittert in het zonlicht! 

Zo geven we kleur aan  

‘de liefde die ons bindt’  

en staan we stil bij onze 

geliefden  

die we niet vergeten.  

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 deze middag 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. 



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. 

 

Wij danken U God, 

dat Gij een God van mensen zijt, 

dat Gij onze God genoemd wilt worden, 

dat Gij ons kent bij onze namen, 

en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 
  

Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat bestaat; 

gezegend zijt Gij,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

  

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt  

in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus,  

zoals Gij in de ontmoeting met mensen  

uw liefde en respect toonde,  

zo vraagt Gij ook aan ons  

om liefdevol met elkaar om te gaan. 

Wees ons nabij als wij moeizaam proberen  

vrede en eenheid waar te maken.  

Wees bij ons te gast  

en geef dat we vriendelijk en hartelijk  

voor elkaar zorgen. 

Help ons uw vrede uit te dragen. 

 

De vrede van Jezus zij altijd met u. 

Geven wij elkaar een teken  

van verbondenheid en vrede  

 

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 

Evangelie   naar Lucas 19, 1-10  

Ze kennen hem in heel de stad, Zacheüs, 

de man van de belastingen,  

het vriendje van de Romeinen, de uitbuiter, 

hij die meer vraagt dan wettelijk mag 

en het geld in zijn eigen zakken steekt. 

Hij is even listig als geslepen. 

Ja, ze kennen hem maar al te goed  

en ze weten: “met zo iemand ga je niet om,  

die laat je links liggen” 

Hoe minder je met zo iemand te doen hebt,  

hoe beter. 

 

Op een dag doet het gerucht de ronde: 

Jezus komt naar Jericho! 

Hij is al in de buurt. 

En prompt loopt iedereen over straat, 

want iedereen wil Jezus van dichtbij zien. 

Ook Zacheüs wil hem zien, 

maar hij vindt geen plaats tussen de mensen,  

ze laten hem gewoon niet door. 

Tot slot geeft hij zijn pogingen op  

om zich tussen de mensen te wringen. 

Van puur miserie loopt hij voorop en ziet een 

boom even buiten de stad. 

Daar klimt hij in, zodat hij Jezus toch kan zien. 

Niet toevallig een vijgenboom trouwens,  

want hij is zelf beschaamd  

over wat hij allemaal heeft gedaan  

en hij verstopt zich achter de grote bladeren. 

 

Dan komt Jezus eraan en ziet hem zitten,  

heel alleen in de boom. 

Hij roept hem bij zijn naam: Zacheüs!! 

Ik wil bij jou thuis zijn vandaag en samen iets eten. 

 

In minder dan geen tijd stond Zacheüs  

weer met zijn voeten op de grond. 

Samen komen ze aan het huis en gaan ze binnen. 

Zacheüs deelt wat hij heeft  

en ze eten wat brood en drinken wat wijn. 

Jezus kijkt rond en vraagt: “Zacheüs, 

vertel eens, hoe maak je het?” 

Zacheüs begint te huilen.  

“Ik ben eenzaam en mijn leven  

is eigenlijk niet zo goed gegaan. 

Ik schaam me ervoor.” 

Zacheüs, jij wilt een nieuw begin maken,  

anders was jij mooi in je boom blijven zitten. 

Jij bent immers ook een mooi mens.” 

“Ik, een mooi mens? 

Terwijl ik de mensen zoveel heb afgenomen? 

Luister, Heer, zegt hij,  

an geef ik de helft van mijn bezit aan de armen 

en wat ik onrechtvaardig heb verdiend  

betaal ik vierdubbel terug.” 



Zie je wel, zegt Jezus, je bent een mooi mens. 

Wat ben ik blij dat jij uit je boom gekomen bent  

en dat ik je daar zag zitten. 

 

Jezus ging naar buiten,  

maar daar was niemand meer. 

En Zacheüs?  

Wel hij is veranderd, hij is zichzelf geworden,  

hij begint te leven. 

De mensen herkenden hem niet meer  
 

Een moment met de kinderen 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

God, 

wij bidden U voor alle volwassenen: 

dat wij schroomvol en respectvol  

omgaan met elkaar 

en vooral aandacht hebben  

voor de Zacheüssen van deze wereld. 

Dat wij vooral het goede zien 

en mild zijn voor wat fout was. 

Heer God,  

help ons om, zoals Zacheüs,  

in vreugde en vertrouwen te leven: 

weg uit onze boom van angst en schaamte,  

vrij gemaakt om dienstbaar te zijn, 

zonder iemand uit te sluiten. 

Om toekomstgericht te leven,  

als mens onder de mensen. 

Omdat Gij het zijt .. 
 

God, 

We bidden voor mensen die zich afvragen  

hoe ze Zacheüs uit zijn boom kunnen halen,  

hoe ze hem kunnen aanspreken. 

Dat ze het volhouden de verborgen noden 

bij mensen op te sporen. 

Dat ze hun hart laten spreken  

en blijven uitkijken naar iemand die voorbijkomt. 

Omdat Gij het zijt .. 
 
 
 

God, wij gedenken dankbaar  

alle onvergetelijke mensen die gestorven zijn 

(…) 

Dat we niemand vergeten  

en beseffen dat niemand vergeefs geleefd heeft. 

Dat we steeds zorg dragen voor iedereen. 

Omdat Gij het zijt .. 
 
Geloofsbelijdenis 

Ook in donkere dagen  

wil ik geloven in een God van leven, 

die zichtbaar is in de mensen om me heen. 

  

Ik wil geloven in Jezus Christus 

die voor ons allen een weg ten leven  

heeft getoond doorheen lijden en dood. 

  

Ik wil geloven in zijn Geest 

die mij zal leiden naar een nieuw bestaan. 

  

Ik hoop te mogen rekenen  

op een groep van mensen die mee-leven. 

  

Ik geloof dat na elke nacht  

een nieuwe morgen komt, 

dat bloemen leven en vreugde brengen 

en mij vertellen van iets nieuws dat komen gaat. 

  

Ik wil geloven dat de dood  

niet het laatste woord heeft. 

  

Ik hoop dat de tranen in ons hart  

kostbare parels worden 

en dat ik ooit kan verder leven vanuit dit geloof. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God, 

wij maken alles klaar om Jezus te ontvangen, 

net zoals Zacheüs dat deed. 

Daarom brengen wij het brood in ons midden 

dat in een vorige viering geconsacreerd is. 

Laat dit niet alleen een teken zijn 

van onze vriendschap voor Hem, 

maar ook van zijn vriendschap voor elk-ander. 
 

Bidden bij het brood van leven 

Wij danken U God, 

om alles wat Gij voor ons zijt: 

Schepper en Bevrijder,  

Herder van mensen, Licht en Leven. 

Wij danken U omdat Gij liefde zijt, 

omdat Gij onze lotgenoot wil zijn, 

die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt. 

 


