
Bisschopswijding op zondag 23 februari  

om 15u in de kathedraal van Gent. 

Wie graag meerijdt met de bus (richtprijs € 15) 

gelieve je naam door te geven vóór 31 januari 2020. 

lieve.vandriessen@telenet.be 

of vul je naam in op de lijst  

op het bord, achteraan in de kerk. 

BENEFIETCONCERT in onze Sint-Jozefkerk  

tvv Welzijnsschakel, Welzijnszorg,  

Sint-Vincentius Tereken en VLOS:  

zondag 9 februari om 15u.  

Onder meer met Flanders Boys Choir,  

Luna De Mol (viool), Samuel Van de Velde (piano), 

Clarinet Choir, Tom Van Bogaert (zang)  

en met medewerking van d'Academie Podium. 

 

Kaarten aan € 8 in voorverkoop,  

bij het koffiehoekje. 

Rikolto betekent ‘oogst’ in het Esperanto.  

Het zegt wat we doen: 

Enerzijds willen we dat boeren een goeie oogst hebben en 

coachen we boerenorganisaties tot sterke zakenpartners.  

Anderzijds oogsten we samen met boeren, bedrijven, 

wetenschappers en overheden nieuwe ideeën om een  

groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze  

te voeden. Want een betere wereld, begint bij ons eten. 
 

Rikolto is een NGO die structurele veranderingen in 

ontwikkelingslanden wil bereiken op lange termijn.  

Die veranderingen situeren zich op economisch  

en politiek vlak en het sensibiliseren van mensen in 

Vlaanderen.  
 

We coachen boerengroepen en we verbinden hen 

met supermarkten en bedrijven uit de voedingssector.  

We zoeken naar nieuwe manieren om zaken te doen  

op lange termijn, waarbij winsten en risico's  

eerlijk verdeeld zijn.  
 

Rikolto = een beweging van MENSEN.  

Verandering gebeurt niet vanzelf.  

Het gebeurt maar als genoeg mensen in actie schieten, 

steun geven, fondsen werven,  

die in hun bedrijf, school of organisatie bouwen  

aan dezelfde droom.  

Samen zorgen we voor ons eten van morgen. 

DANK VOOR JE STEUN! 

 

Lied 

Ik zie de wereld omgekeerd,  
het laagste bovenaan, 
het ongeziene in het licht,  
uit niets groeit Gods bestaan. 
 
Ik zie het lang beloofde land 
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht, van steen tot brood,  
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Ik zie de aarde vol sjaloom, 
de ongeest weggeleefd. 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar 
en zie: de vrede leeft. 
 

Welkom 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

Er is in ons bestaan, 

zoveel stil verborgen 

wat alleen door mensen 

die met het leven hecht zijn verbonden 

kan worden gezien en gehoord. 

 

Er is in ons bestaan zoveel diep geheim, 

wat alleen door mensen 

kan worden geproefd en gesmaakt 

die vertrouwd zijn met groei en verval. 

 

 

12 januari 2020 

Doop van de Heer A-jaar  

 

 
 
 
 

Een open hemel 



Er is in ons bestaan  

zo'n verre goede toekomst 

die alleen door mensen 

wordt vermoed en verhoopt 

wanneer ze in elkaar zijn geborgen, opgegaan. 

Christus, ontferm U … 
 

Er is in ons bestaan zoveel, God 

dat spreekt van U, 

Gij die niet te noemen zijt, niet te zien, 

alleen in liefde en trouw ontroerd,  

verwonderd te beleven. 

Heer, ontferm U … 
 

Ontferm U over ons, 

wanneer wij niet onszelf zijn 

en niet van U. 

Wees ons genadig. 

 

Gloria 

 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
 
 

Lied 

Voorzang 
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 
zegene ons de grote Naam. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie roepen om vrede, 
van gerechtigheid dromen. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voorzang 
Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag. 

 
Mededelingen 

 
Zending en zegen 

 

 

We nodigen je graag uit voor de nieuwjaarsreceptie 

van onze geloofsgemeenschap, aanstaande vrijdag 

17 januari om 19u30 in Ons Huis.  

Je hoeft niet in te schrijven:  

je bent hoe dan ook welkom voor deze avond  

van poëzie, zang, babbel, knabbel en ontmoeting. 



Gebed om vrede 

Voor wie stilte zoekt,  

gaat het Leven spreken, 

komt aan het licht wat verborgen is. 

Aan wie wil zien en horen 

hoe alles komt en gaat, 

groeit, bloeit en vervalt, 

geeft het leven zijn geheimen prijs. 

 

Voor wie, ondanks alles, 

in vertrouwen leeft, 

in weer en wind zich geborgen weet, 

komt Gij, God, 

doorheen lach en traan 

helder in zicht 

en gaat vroeg of laat 

uw vrede open. 

 

Communie 

 

Slotgebed 

Eeuwige God, 

wij danken U voor wat wij  

vandaag mochten ontvangen.  

U bent ons nabij in woord, brood en wijn. 

Geef dat wij uw Geest herkennen 

in het leven van alledag. 

Dat vragen wij U door Jezus,  

onze Broeder, voor eeuwig. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen     Sri Nisargadatta 

Wanneer je beseft  

dat je het licht der wereld bent, 

zal je ook inzien  

dat je de liefde der wereld bent, 

dat weten liefhebben is 

en liefhebben weten is. 

Gebed 

Liefdevolle God,  

Gij laat uw mensen niet los,  

al eeuwenlang trekt Gij met ons mee.  

Maak ons ook dit uur ontvankelijk  

voor uw liefdevolle nabijheid.  

Open ons hart voor de verhalen  

die ons de weg wijzen naar uw bevrijding. 

Wij vragen het U door Jezus,  

uw welbeminde Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Eerste lezing  Jesaja 42, 1-4; 6-7 

God stelt zelf zijn dienaar voor. Zijn optreden wordt 

getekend als tegengesteld aan dat van anderen.  

Later herkent men in dit profiel Jezus van Nazareth. 

 

Orgel 

 

Evangelie  Matteüs 3, 13-17 

Jezus ik denk aan Jou,  

Jezus, ik spreek over Jou, 

Jezus ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

God, onze Vader, 

Gij ziet het lijden van zoveel mensen op aarde, 

hoe vertwijfeld mensen dwalen 

van wie Gij de hoeder wilt zijn, 

Gij ziet wat er wordt van mensen 

die moeten leven in onrecht en oorlog 

of lijden onder natuurgeweld. 

 Bidden wij in stilte  
 

Wees een vuur dat ons in vlam zet, 

dat ons doet koken als water. 

Laat ons kracht putten uit uw geest 

om recht te doen in deze wereld. 

 

Gij die ons geboetseerd hebt naar uw beeld: 

wij danken u voor alle goeds 

dat hier op aarde gebeurt, 

alle vormen van solidariteit, 

op welke manier dan ook. 

 Bidden wij in stilte 

 

Wij bidden U: 

dat wij er kunnen zijn voor wie ons zoeken, 

dat wij een luisterend oor hebben 

en zien wat anderen nodig hebben, 

dat wij troosten met zachte woorden 

en meegaan met wie geen weg weten. 

Dat wij mee-lijden met het leed van anderen 

en wij voorleven wat uw bedoeling is met ons. 

Wij vertrouwen dat het kan 

want ook over ons daalt uw Geest neer.  

 Bidden wij in stilte 



Geloofsbelijdenis 

Offerande  
Bij het binnenkomen kreeg u een envelopje  

voor een bijdrage voor Rikolto (Vredeseilanden). 

Dit staat los van de gewone omhaling. 

Het envelopje kan u na de viering afgeven. 

Dank u wel. 

 

Gebed over de gaven 

God,  

met deze gaven gedenken wij  

uw veelgeliefde Zoon. 

Als brood gebroken en wijn gedeeld 

is Hij teken van uw menslievendheid. 

Geef dat wij, in zijn naam gedoopt, 

groeien naar zijn beeld en gelijkenis. Amen. 

 

Gebed 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, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen om U te danken, 

te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven en de liefde,  

alles wat wij hebben, komt van U. 

 

Gij kent ons, Gij houdt van ons. 

Gij zijt de Schepper, 

Gij zijt het begin en het einde van alles. 

  

Uw Zoon is mens geworden. 

Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. 

Samen met Jezus Christus en met elkaar 

zijn wij hier om tot U te bidden. 

Daarom zingen wij U toe: 

  

  

Niet voor de dood, maar voor het leven 

hebt Gij ons gemaakt. 

Laat de Geest die Jezus bezielde 

over ons komen. 

  

Gij zendt uw Geest 

om ons de kracht te geven 

te worden als Hij. 

  

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 

die Brood en Wijn voor ons geworden is, 

voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 

  

Op de laatste avond van zijn leven (…). 

 

Wij danken U, Heer, dat de Geest  

van uw goedheid onder ons verder leeft. 

  

Wij bidden U voor hen die gestorven zijn (…). 

Zij en wij allen mogen opgenomen worden 

in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 

 

Onze Vader 

 

  


