
’t Is een kwestie van vertrouwen 
van die God in mens tot mens, 
dat de hoop nooit uit zal doven, 
’t Rijk van God als hartenwens. 
  

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

GEZOCHT: EEN NAAM VOOR  

'DE NIEUWE PAROCHIE VAN SINT-NIKLAAS' 

 

 

 

 

 

Sint-Niklaas is ondertussen ook onze parochie 

geworden. Maar welke naam krijgt die 'nieuwe 

parochie'? Bezorg ons jouw idee, graag met wat duiding 

erbij waarom die naam voor Sint-Niklaas een goede 

keuze is. We loven geen beloning uit … alhoewel … 

wie weet… 
 

Heiligen kunnen ons helpen een richting te kiezen,  

maar het kan ook een Engel zijn of een veelzeggende 

Bijbelse naam. Uit de voorstellen maakt de 

parochieploeg een selectie. 
 

Je voorstel kan je bezorgen in de doos die in de kerk  

te vinden is. Maar dat kan ook via het secretariaat, 

Tereken 5a secretariaat@sintjozeftereken.be of via 

Lieve Van Driessen: lieve.vandriessen@telenet.be 

We hebben graag uw reactie binnen ten laatste  

zondag 15 december 2019. 

 

In september 2020 hopen we dan ook met een nieuwe 

naam, bekrachtigd door de Bisschop, van start te gaan. 

We zijn benieuwd! 

 

De leden van de parochieploeg: 

Agnes Bogaerts, Christof Bouweraerts, Guido Messagie, 

Jan Roelandt, Koen Bonne,  Lieve Van Driessen,  

Marie-Louise Sack, Thomas Heynderickx,  

Raf Vermeulen, Robbrecht De Latte. 

 

---------------------------------------------------- 

Vul hieronder je suggestie in aub  

en vermeld erbij wat die naam voor ons kan betekenen. 

Het mogen zeker ook meerdere voorstellen zijn. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

(Vrijblijvend)  Ingezonden door:   
 

…………………………………………………………………………… 

        

 DANK VOOR JE VOORSTEL! 

 

 

Intredelied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn !  
 

Welkom 
Een einde, maar tegelijk het zicht op een nieuw jaar 

dat begint met de verwachtingsvolle adventstijd. 

Laten wij in geloof en verbondenheid samen zijn 

rond het Woord en de Tekenen van Gods liefde. 

Hij, die ons steeds opnieuw die liefde schenkt,  

is in ons midden. 

Hij die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Stiltemoment 

  

Gebed om nabijheid 

In het besef dat wij niet volmaakt zijn 

en dat wij vaak niet begrijpen langs welke  

tegenstrijdige wegen ons leven moet gaan,  

vragen wij vol vertrouwen om Gods leiding  

en ontferming. 

24 november 2019 

Feest van Christus Koning 
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Heer, Gij die vóór ons zijt en achter ons, 

overal en altijd ons nabij, 

Gij die ziet hoe vaak wij twijfelen, struikelen en 

dwalen op onze weg,  ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, Gij die koos voor de armen  

en de misdeelden, 

Gij ziet hoe vaak wij voorbijzien aan het kleine, 

hoe moeilijk het voor ons is U hierin te volgen, 

ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons 

  

Heer,  Gij die uw Zoon in de wereld hebt  

gezonden, van wie wij de geestkracht ontvangen 

tot opbouw van uw Rijk, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

  

De barmhartige God is ons genadig, 

alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Ere zij God 

 

Gebed 

Barmhartige God,  

in vertrouwen richten wij ons tot U. 

Gij begrijpt in uw liefdevolle wijsheid 

hoe gemakkelijk wij op een dwaalspoor raken 

in een samenleving vol tegenstrijdigheden  

en tegenslag. 

Sterk ons in het besef 

dat Gij ons gemaakt hebt naar uw beeld. 

Help ons dit beeld waar te maken  

door de juiste keuzes te maken in ons leven. 

Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus,  

uw Zoon. Amen. 

  

 

Slotgebed 

God van mensen, wij danken U voor dit uur, 

waarin wij hoorden en vierden, 

op welke bijzondere wijze uw Zoon koning is: 

een koningschap, niet gebaseerd op macht,  

geweld of rijkdom,  

maar op liefde, gerechtigheid en vrede. 

Wij bidden U: blijf ons nabij, 

open onze ogen zodat we die dingen zien, 

die leiden naar een samenleving die zijn  

koningschap waardig is, 

door Jezus Christus, onze Heer.  Amen. 

 

Lied 

Aan het kruis is Hij gestorven 
en toen leek het echt gedaan, 
Want wie kon er toen geloven 
dat Hij ook weer op zou staan, 
zodat mensen blijven hopen: 
'dood' is niet het laatste woord 
en die boodschap gaan vertellen 
tot eenieder ‘t heeft gehoord. 
 
 



Gebed om vrede 

Bij het feest rond een koning, 

denken we al snel aan grote pracht en praal. 

Aan deze tafel gedenken we een andere koning. 

Een koning die zich als dienstknecht opstelde, 

de voeten waste van zijn leerlingen 

en armen en verdrukten ophief uit het stof. 

Een koning die opkwam voor gerechtigheid, 

een vredevorst. Daarom bidden wij: 
 

Heer Jezus, koning van de vrede, 

doe ons het verhaal van uw leven begrijpen 

en de wil van uw Vader verstaan, 

zodat wij vervuld van de heilige Geest, 

blijven bouwen aan uw koninkrijk, 

een land waarin allen in vrede mogen leven 

in eeuwigheid.  Amen. 
 

Geven wij elkaar een teken van vrede. 

 

Bij de communie 
Laat eenieder die zich herkent in deze tekenen, 

zich genodigd weten aan deze tafel van de Heer. 

Dat wij door het delen van brood en wijn de innerlijke 

vrede vinden, die was in Jezus Christus, 

onze leidsman ten leven. 

             
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. 
  

Om in stilte te lezen      
Lonneke is op bezoek bij opa en oma. 
Op een gegeven moment vraagt ze:  
“Oma, waarom hebt u een plusteken  
op de muur?” Oma kijkt verbaasd  
de kamer rond, op zoek naar de “plus”. 
Lonneke gaat naar de muur en wijst:  
“Kijk, daar, oma”. 
“Oh, maar dat is geen plus, kindje,  
dat is een kruis! Ken je dat niet?” 
Oma trekt haar kleindochter op de schoot 
en vertelt over het kruis en over Jezus. 
Dat ze Hem aan een groot kruis hebben genageld, 
terwijl hij alleen maar goed was voor de mensen. 
Verschrikt roept Lonneke: “O, wat erg!  
Zjjn de mensen zo gemeen?” 
“Ja,Lonneke, soms wel.  
Maar … Jezus is niet dood gebleven. 
Hij is opgestaan. Hij heeft de mensen opnieuw 
moed en troost gegeven, want Hij is de zoon van 
God, maar heeft toch al het verdriet en de pijn die 
mensen meemaken, ook gekend. 
Door te sterven heeft hij de mensen getoond dat 
het leven verder gaat dan de dood. 
Hij is onze heer en Koning. 
 
En zo is het kruis dus toch een plus-teken. 
Iets dat heel negatief was, is een positief teken 
geworden. Een teken van hoop en leven. 
Door dat kruis, dat plus-teken, heeft de dood niet 
meer het laatste woord. 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we hoe David, ooit van achter 

zijn schapen gehaald, tot koning wordt gekroond. 

Jezus was een dienende Koning in het voetspoor van 

David, die uit liefde voor zijn mensen, zijn leven gaf. 

 

Eerste lezing 2 Samuël  5, 1-3 

  

Orgelmuziek 

  

Evangelie  Lucas 23, 35 - 43 
Jezus ik denk aan U, Jezus ik spreek over U, 

Jezus ik hou van U. 

 

Homilie 

  

Voorbeden 

Elke dag opnieuw zien we de beelden, 

horen we het hulpgeroep, ervaren we de littekens 

en weten we dat Gods koninkrijk nog niet  

gekomen is. Bidden we tot de Vader in het geloof 

dat ons gebed tot steun is. 
 

Voor de leiders in onze wereld,  

koningen en presidenten, 

allen die de verantwoordelijkheid hebben  

een volk, een land te besturen: 

schenk hen inzicht en wijsheid om leiding  

te geven, dat het leven van mensen  

belangrijker is dan geld en macht. 

Voor mensen die vertwijfeld zijn geraakt  

door teveel tegenslag, teveel onbegrijpelijk leed:  

schenk hen nieuwe levensmoed  

zodat zij weer lichtpuntjes ontdekken. 

Luister Heer … 
 

Voor mensen die geloven in uw Rijk op aarde,  

die, ondanks alles, volharden in het streven naar 

een wereld van liefde en gerechtigheid:  

schenk hen uw geestkracht, opdat zij enthousiast 

blijven en anderen inspireren mee te doen. 

Luister Heer … 
 

Voor mensen die op ons gebed rekenen:  

de kinderen die gedoopt zijn,  

zij die gaan trouwen, 

de bejaarden en de zieken 

en al onze overledenen ... : 

Gij schenkt hen, goede God, wat zij nodig hebben. 

Luister Heer … 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, 

die van mensen houdt,  

die mensen aan mensen toevertrouwt, 

die ons Jezus heeft gezonden. 

 

Ik geloof in de verrezen Christus. 

Naar zijn voorbeeld  

moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn. 

Ik geloof in zijn droom  

de mensen gelukkig te maken 

in een wereld van vriendschap,  

van recht en van gerechtigheid. 

 

Ik geloof in de Geest  

die ons tot verbondenheid oproept. 

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, 

als brood en wijn, als dank en vergeving. 

 

Hij roept ons samen  

in de gemeenschap van de Kerk. 

Hij blijft ons trouw,  

over de grenzen van de dood heen. Amen. 

 

Gebed over de gaven 

Gezegend zijt Gij, God, omdat Gij  

onder ons aanwezig zijt  

en dit brood en deze wijn zegent. 

Gezegend zijt Gij om deze tekenen 

waarin wij uw Zoon herkennen, Jezus Christus,  

Koning van hemel en aarde. 

Gezegend zijt Gij om Hem: 

vriend van zwakken, beschermer van kleinen. 

Dat wij door het delen van deze gaven, 

uw verbond bevestigen en vernieuwen, 

door Jezus Christus, onze Heer.  Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, God, voor mensen  

die kunnen delen om anderen  

een menswaardig bestaan te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 

Wij danken U, God, voor mensen  

die kunnen luisteren   

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen  

door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God, voor mensen  

die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 

 

 

 

Wij danken U, God, voor mensen  

die hongeren naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht 

dat anderen wordt aangedaan. 

 

Wij danken U, God, voor mensen  

die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 

 

Wij danken U, God, voor mensen die zich 

spiegelen aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: 

 
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. 

 

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 

dan op weg te zijn naar U. 

 

Ons zoeken naar U,  

maakt ons tot een volk onderweg. 

Mensen die verdwalen,  

worden toegesproken 

door Jezus, uw Zoon,   

die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

En als wij ons nestelen  

in onze zelfgenoegzaamheid, 

Heer, roep ons dan weer op. 

 

Toen Jezus die laatste avond (…). 

 

Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg  

in de geest van Jezus, uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken  

en het puin ruimen van ons egoïsme. 

 

En wij bidden U voor hen die gestorven zijn (….) 

 

Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid  

brandend houden, 

die uw licht laten stralen,  

ook in donkere momenten van ons leven. 

 

Onze Vader 


