
 

 
 

LICHTMISVIERING: 

Zondag 3 februari, met kinderzegen. 

Muziek en zang door Kris en Leen De Munck. 

 

   

   

 

 

 

KIEMKRACHTGESPREK 

en BIJBELLEERHUIS 

Woensdag 6 februari om 19u30!! 

met Wilfried Rossel in Ons Huis! 

 

  

   

LIEDE BLIJFT - VIERING 

Zondag 17 februari 

Een gelegenheid om te bidden 

voor: liefde, relaties,  

huwelijk,… ook voor wie  

het moeilijk heeft! 

 

Lied 

 

Welkom 

Vandaag horen we veelbelovende woorden. 

Woorden van leven  

die bevrijdend tot ons spreken. 

Ze kunnen ons bemoedigen  

en ons met vreugde vervullen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn Geest in ons leven 

3e zondag jaar C 

27 januari 2019 



Gebed om nabijheid 

God, wij keren ons naar het licht 

en willen alle verdeeldheid en duisternis  

achter ons laten. 

 

Doe ons mensen van vrede en eenheid worden, 

te midden van een wereld  

die dreigt onder te gaan  

in verdeeldheid en geweld. 

Heer, leer ons luisteren naar de vragen  

van de mens naast ons  

om zo onszelf terug te vinden in U. 

 

Leer ons onze verantwoordelijkheid  

onder ogen te zien, 

de ogen gericht op de weg die Gij ons wijst. 

Amen. 

 
Jezus , U bent het licht in ons leven … (2x) 

 
Loven wij onze God en Vader 

Eer aan God in de hoge: 

eer aan de vader die oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder ons, mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. 

Amen. 

 

 

 

 

Slotgebed 

God van alle leven 

uw Woord, hier gesproken, 

heeft ons goed gedaan. 

het heeft ons gesterkt en bemoedigd. 

Moge het vruchtbaar blijken 

in ons leven van elke dag 

en ons doen en laten beïnvloeden. 

Amen. 

 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Moge wij Gods woorden van licht en leven  

in ons meedragen. 

Dat deze woorden de wereld om ons heen  

tot vreugde strekken. 

Daartoe geeft Hij ons zijn zegen, 

in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

 

 

 

 

 



Zo leeft de geest van Jezus onder ons  

en worden wij broers en zussen van elkaar. 

Zo zal er altijd licht en vreugde zijn. 

 

Zo wordt door Jezus dank en eer gebracht  

aan U, God onze Vader, 

in eenheid met Jezus’ goede Geest, 

hier, vandaag, morgen en altijd. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer Jezus,  

laat uw geest over ons komen. 

Laat ons leven vanuit de liefde en de vrede 

die Hij ons schenkt. 

Dan worden wij, mensen van vrede, 

meer en meer één met U en met elkaar. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

Geven wij elkaar die 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 in Jezus’ Geest vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Communie 

 

Om in stilte te lezen  

 
De weg naar de binnenkant  Manu Verhulst 

 

Een jaartal is wel meer dan een getal, 

het is een brokstuk van ons leven, 

een stuk geschiedenis 

met licht en donker, 

een beetje hoop 

en soms wat zekerheden. 

 

En elk jaartal is een krans, 

een wondermooi geheel 

van feesten en van vasten, 

van stil verlangen in advent 

en mijmeren in november. 

 

Zo loopt de weg van elke mens 

steeds eender en toch anders: 

de weg naar onze binnenkant 

waar 't voorspel van de hemel 

zich vermoeden laat. 

 

 

 

Gebed 

God van Liefde, 

in uw naam zijn wij hier bij elkaar. 

Spreek tot ons uw woord van leven, 

toon ons de weg om mensen te worden 

met een open oog voor elkaar, 

met handen en voeten  

die bereid zijn om te helpen, 

met een stem die opkomt voor rechtvaardigheid 

en met een hart waarin ruimte is  

voor de mens naast ons. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Beide lezingen vertellen hoe in de  

geloofsgemeenschap wordt voorgelezen  

uit het Boek van God. 

Eerst horen we de profeet Nehemia. 

Daarna leest Jezus uit de boekrol van de 

Profeet Jesaja. Hierin erkent Hij zijn zending. 

 

Eerste lezing  

Nehemia 8, 2-4a; 5-6. 8-10 

 

Orgel 

 

Evangelie   

Lucas 1, 1-4; 4,14-21 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Hoopvolle woorden beluisterden wij. 

Bidden wij dat zij ruimte vinden  

n de harten en levens van velen. 

 

Wij bidden voor ouders en catechisten, 

voor zendelingen en missionarissen, 

voor pastoraal werkenden in velerlei verbanden. 

Dat hun spreken over Jezus mag bijdragen  

tot vrijheid en vrede van velen. 

Wij bidden voor wie het evangelie  

voorlezen en voor hen die het beluisteren. 

Dat zij daarin een stem horen die mensen een 

warm hart toedraagt. 

 

Wij bidden ook voor allen die hier samen zijn: 

dat zij verruimd en bevrijd 

op weg gaan naar de wereld om ons heen, 

Dat wij er mogen zijn door God bemind, 

bestemd tot de vreugde van elkander. 

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 wat goed is. 

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 er probeert naar 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 

Laat Jezus vandaag opnieuw  

dit brood met ons breken,  

en deze wijn met ons delen. 

En laten wij,  

in dit gebaar van verbondenheid en vriendschap,  

de kracht vinden om Hem te volgen  

en ook ons leven te breken  

en te delen met de zwaksten. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn 

Vader in de hemel, 

wij danken U voor het brood van elke dag, 

voor onze thuis met ouders, broers en zussen, 

voor de meesters en juffen op school, 

voor de mensen in deze geloofsgemeenschap, 

voor de kinderen in ons midden 

voor alle vrienden om ons heen. 

 

Wij danken U  

voor de vele goede mensen, 

hun glimlach en hun goede zorgen. 

in hen komt Gij ons nabij 

en gaat Gij met ons mee. 

 

 

Wij danken U  

voor die mooie, wondere wereld  

waarin wij leven:  

de zon, de maan en de sterren… 

de bloemen en de vogels, de zon en de sneeuw, 

het licht en de duisternis. 

Wij danken voor zoveel goedheid en warmte  

om ons heen, voor zoveel gaven. 

 

Omdat Gij zo goed zijt, 

willen wij u danken met Jezus, 

die ons hier samenbrengt als vrienden, 

en wij zingen U toe: 

 

Heilig… 
 

Goede Vader, 

bijzonder danken wij U voor Jezus, uw Zoon. 

Hij heeft zieken genezen en weer moed gegeven. 

Hij liet kinderen bij zich komen. 

Waar Hij voorbijging, kwam er vreugde. 

 

Hij bracht het goede nieuws dat Gij, God, 

Onze Vader zijt, 

dat alle mensen uw kinderen zijn. 

Waar Hij spreekt,  

worden mensen vrienden. 

 

Hij heeft zijn vrienden uitgenodigd aan tafel 

om levend brood voor hen te zijn, 

en hen nabij te blijven. 

Als wij hier samen maaltijd houden, 

weten we Hem in ons midden. 

 

Op die laatste avond  

waarop Hij zijn afscheid voorbereidde (…) 

 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

God en Vader, wij gedenken dankbaar 

alles wat Jezus voor ons deed. 

Hij heeft voor ons geleefd, 

Hij stierf voor ons aan het kruis. 

Gij hebt Hem uit de dood gered 

en nu leeft Hij midden onder ons. 

 

Ook wij, Vader, willen U zeggen 

dat wij willen leven 

zoals Jezus dat heeft voorgedaan. 

 

Wij vragen U dat zijn Geest in ons mag wonen: 

dan doen wij wat Gij van ons verlangt, 

dan delen wij ons leven met elkaar 

En dan blijven wij verbonden met mensen  

die gestorven zijn (…). 

 


