
 

Woensdag 23 november om 20 uur  
 

"Butagas, blauwe vuilzakken  
en 'Du' van Peter Maffay"  

 
Kiemkrachtgesprek met Lieve De Cleen 

 
Lieve De Cleen is ‘zuster van 
Liefde’ en sinds 1984 één van 
de pioniers van de ‘Beweging 
van Mensen met Laag Inkomen 
en Kinderen’ in Gent. 
Die Beweging werkt volgens 
een zestal criteria: 

1. Armen verenigen 

2. Armen nemen het woord 

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie 

4. Werken aan maatschappelijke structuren 

5. Dialoog en vorming 

6. Armen blijven zoeken 

 
Om de armen aan het woord te  
laten schreef zij onlangs een  
boek: geen fictie, maar de harde  
realiteit van een gezin dat dag na 
dag, jaar na jaar moet vechten 
voor wat de meeste mensen 
gewoon en normaal vinden. 
 
Het boek en vooral het getuigenis van Lieve De 
Cleen is een aanrader voor wie wil leren van de 
ervaringen en de vechtlust van mensen die leven 
in armoede, om nadien zelf actie te ondernemen 
tegen armoede. 

Van harte welkom  
in het vergaderzaaltje  
van Ons Huis,  
Schoolstraat 270.  
 
Woensdag 23 november. 
 
De avond start om 20u00.  
We vragen een bijdrage 
van 5 euro.  

Lied   

Welkom 
Tussen licht en donker gaan de dagen open en toe. 
De herfst kondigt de komst van de winter aan. In 
deze periode lezen we beelden over wat er kan fout 
lopen in het leven van mensen. Maar wees gerust: 
geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden, zegt 
Jezus ons vandaag. Immers, God is er voor ieder 
van ons als een God van leven. 
 
Bidden om Gods nabijheid  
God, 
doorheen alles wat Hij moest meemaken, 
bleef Jezus getuigen van uw onmetelijke liefde. 

 

 

 

33 e zondag door het jaar - c 
13 november 2016 

Wees  
gerust ! 



Toch maken wij situaties mee 
waarin wij beginnen te twijfelen. 
Laat ons voelen dat Gij er zijt voor ons. 
Geef ons mensen die nabij kunnen zijn 
en in wie wij iets van uw liefde mogen ervaren. 
Zo moge ons vertrouwen groeien 
boven twijfel en onzekerheid uit. 
God van liefde, 
wees tochtgenoot op de weg van ieder van ons. 
 
Loflied 

Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 
Gezegend zijt Gij om de Geest  
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
 
Gebed  
God,  
er is heel wat in ons leven,  
dat ons niet tot bij U brengt.  
Help ons om trouw te zijn  
in onze keuze voor U en het evangelie. 
Spreek tot ons uw Woord van Leven, 
zodat wij steeds met vreugde  
van U kunnen getuigen,  
zoals Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De beide lezingen roepen met soms schrikwek-
kende beelden op wat in het leven fout kan lo-
pen. Zowel de profeet Maleachi als Jezus stellen 
ons gerust: de zon van de gerechtigheid gaat op 
en zal genezing brengen; geen haar op ons hoofd 
zal gekrenkt worden. 
 
Eerste lezing Maleachi 3, 19-20a  

Slotgebed 
God, 
onze keuze voor U en voor Jezus,  
maakt ons leven niet gemakkelijk.  
Niet iedereen begrijpt en respecteert die keuze.  
Wil ons daarom elke dag opnieuw toefluisteren 
dat geen haar van ons hoofd zal verloren gaan 
als we standvastig op U blijven vertrouwen 
en getuigen van Uw liefde. 
Dat vragen wij U door Jezus 
die met ons op weg gaat, al onze dagen. Amen. 
 
Lied 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
 

Hij doet ons kiezen voor de mens,  
bedreigd, verarmd, vergeten.  
Hij voert ons naar de laatste grens  
om van elkaar te weten. 
 
Mededelingen 
Zending en zegen 
Orgel 

Als Gij dan in mij doorbreekt, 
zachte Bries, ruisen van de Bron, 
brandend Braambos, Pinkstervuur, 
zal ik schroomvol, maar doorleefd, 
vol vertrouwen de woorden zaaien die Gij geeft, 
en met heel mijn persoon getuigen 
dat Gij Liefde zijt en leeft. 

naar Bellinda Staelens 



Roep ons op, Vader,  
tot de volle menselijkheid 
van uw Zoon Jezus Christus, 
die zieken geneest,  
zonden vergeeft, 
hongerigen spijzigt,  
kleinen tot zich roept, 
en voor iedereen woorden heeft  
van eeuwig leven; 
die ons zijn Geest zendt  
om de weg vrij te maken 
naar vrede en geluk onder de mensen. 
Daarvoor blijven wij U danken  
met en door Jezus Christus, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen. 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
In een wereld vol onrust, God, 
is Jezus uw Woord van vrede. 
Hij is uw ‘neen’ tegen geweld, 
uw ‘ja’ op de hoop op betere tijden. 
Laat dat ‘ja’ van Hem met ons meegaan, 
opdat wij vertrouwen zouden uitstralen  
en elkaar zouden bemoedigen 
in goede en kwade dagen, 
bij vallen en opstaan, 
in ons samen op weg zijn naar vrede. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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 

Om in stilte te lezen 
Om van U te kunnen spreken 
heb ik nood aan een lange tijd 
van zwijgen en van stilte,  
van luisteren naar uw verhaal 
en dat van mensen, 
midden in het leven. 
 
Door onmacht overmand 
word ik wellicht monddood, 
onzeker en mijn tong verlamd 
door angst of tegenstand. 
Stamelend de mond gesnoerd 
bij zoveel vragen en geen antwoord. 

Orgel    
 
Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie   Lucas 21. 5-19  
 
Homilie 
 
Voorbeden   
Wij leven in een maatschappij  
waarin onverschilligheid en geweld aanwezig zijn.  
Bidden wij dat wij ons daartoe niet laten verleiden,   
maar proberen elkaar te verstaan en te dragen. 

In sommige gezinnen zien we  
dat kinderen zich verzetten tegen hun ouders en  
dat ouders zich geen raad weten met hun kinderen.  
Bidden wij dat wij daarin niet berusten,  
maar blijven proberen  
elkaar te verstaan en te dragen. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Tegenslagen en lijden  
kunnen ons ontmoedigen en hard maken. 
Bidden wij dat we krachtig en sterk genoeg zijn 
om telkens weer van binnenuit te durven leven. 
Mogen wij elkaar daarbij verstaan en dragen. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
God, liefdevolle Vader, 
wij gaan U ter harte, Gij draagt zorg voor ons.  
Wij smeken U  
dat wij in uw liefde geborgen mogen zijn  
en dat wij vanuit die geborgenheid ons leven vorm 
kunnen geven  
naar het voorbeeld van Jezus. Amen. 
 

Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God, de Vader. 
Hij is de Bron van alle leven 
en houdt van alles wat bestaat,  
in het bijzonder van elke mens. 
 
Wij geloven in Jezus Christus, zijn Zoon. 
Hij was mens zoals wij. 
In Hem was God midden de mensen. 
Hij was goed tot het uiterste. 
 
Daarom heeft God Hem tot nieuw leven opgewekt 
en blijft Hij voor alle mensen  
een licht en een voorbeeld. 



Wij geloven dat het evangelie van Jezus  
een Blijde Boodschap brengt 
voor alle mensen van alle tijden. 
Wij geloven dat wij geroepen zijn 
om zijn spoor te volgen 
en vrede en eenheid te bewerken  
tussen alle mensen. 
 
Wij geloven in de heilige Geest die stuwt tot leven 
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 
Die Geest blijft ook werken in de Kerk 
en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 
 
Wij geloven dat God  
zijn mensen nooit loslaat 
en dat het goede het eens zal halen  
op het kwade. 
Wij geloven dat in Jezus het leven zegeviert 
over de dood, voor alle eeuwigheid. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God,  
doe ons beseffen dat de levende Jezus, uw Zoon,   
alleen aanwezig kan zijn onder mensen  
wanneer wij bereid zijn  
van harte samen het brood te breken en te delen. 
Maak ons tot een hechte gemeenschap,  
zet ons op het spoor van uw liefde  
en geef dat wij elkaar behoeden  
voor de nacht van eenzaamheid.  
Dan zullen wij leven, vandaag en altijd. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Heer, onze God,  
Schepper van hemel en aarde, 
wij danken U  
voor alles wat leeft en ademhaalt, 
voor het licht van deze dag, 
voor het geluk en de liefde  
die in ons midden ontstaan; 
voor mensen die, zoals Gij,  
ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 
 
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,  
Jezus van Nazareth, uw Zoon. 
Hij is uw Evenbeeld, omdat Hij er is  
voor de minste van de mensen. 
Hij is er ook voor hen  
die het goed hebben in dit leven, 
door hen voor te gaan  
in een leven van dienstbaarheid  
tot in de dood. 
Daarom zeggen wij U van harte dank  
en aanbidden U met de woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig ... 

Roep ons op, Vader, 
om heilig en goed te zijn  
zoals het uw wil is geweest 
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt, 
dat wij worden zoals Gij: 
liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 
 
Roep ons op,  
tot gehoorzaamheid en nederigheid; 
doe ons luisteren, maak ons aandachtig  
voor het Woord van Jezus Christus, 
die mens geworden is om U te dienen, 
die gehoorzaam was tot het uiterste  
en daarom, 
sinds zijn dood en verrijzenis gevolgd wordt  
door allen die zijn naam dragen. 
 
Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader, 
tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw  
kunnen bezielen en dragen, 
zoals Gij ons draagt en in leven houdt; 
dat wij, zoals uw Zoon,  
een steun kunnen zijn  
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 
elkaar kunnen dragen in uren van nood, 
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
 
Roep ons op, Vader, 
tot één gemeenschap  
door deel te hebben aan 
het lichaam en het bloed  
van uw Zoon.  (…) 

 
 

Roep ons op, God van liefde, 
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen  
die ons tot hier hebben geleid; 
die nog met ons meegaan  
in geloof, hoop en liefde, 
of die ons blijven begeleiden  
vanuit uw heerlijkheid 
waarheen zij ons zijn voorgegaan.  (…) 
 


