
Zending en zegen 

Als wij Hem willen volgen, 

zal de Heer mensenvissers van ons maken, 

blije mensen, vreugdezaaiers,  

boodschappers van het Goede Nieuws dat 

heelt, bemoedigt, verlost. 
   

Daartoe wil God ons zegenen en bewaren: 

In de naam van de Vader, de Zoon en de H. 

Geest.  Amen. 

  

VAN HARTE WELKOM, 
 
jij die leeft met een lege plek door het overlijden 
van je kind, welke leeftijd ook, 
jij die broer, zus, opa, oma, familie of vriend bent 
van deze persoon, 
jij die betrokken leeft bij mensen die hun kind uit 
handen moesten geven. 

Deze HERINNERINGSVIERING   
gaat door op  

Zaterdag 27 januari 2018 om 15u30  
in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, Sint-Niklaas. 

 
Ook bijzonder welkom op de broodmaaltijd daarna,  
waar we met elkaar kunnen samenzijn. (voor wie inge-
schreven is). 
 

Werkgroep herinneringsviering:  
Jan, Vera, Christel, Anny, Hilde, Rita en Lieve 

HERINNERINGSVIERING 
"Kind, jij woont nog steeds in mijn hart" 

voor liefhebbenden  
van een overleden kind 

"En als ik je erg mis en erom moet huilen,  
dan kijk ik naar de sterren,  

en dan zie ik je toch: met mijn hart." 
 uit: "de kleine prins" 

Zondag 4 februari 2018: LICHTMISVIERING 

Alle kinderen, in het bijzonder de dopelingen van  
het voorbije jaar, worden gezegend in deze viering 

om 10u30.  
Daarom van harte welkom om samen voor hen te  

bidden. Het koor van de Heilig-Hartschool en de  

vormelingen helpen ons zingen.  
Aansluitend mogen we genieten van een  

pannenkoek, gebakken door vormelingen en hun 
ouders die zo 'een steentje bijdragen'. 

3e zondag b-jaar 
21 januari 2018 

                     

 

 

 

 

Kom achter mij aan  

We dragen de kruisjes van hen die in  
december overleden zijn, in ons midden. 
Zo willen we voor hen bidden. 
 
Lied 

Welkom 
Gehoor geven aan uw roeping: 

dat zet uw hele bestaan op zijn kop 

en dat kan tot gevolg hebben dat je terstond  

en ter plekke je hele vertrouwde leven los kunt 

laten om een volkomen nieuwe weg in te slaan. 

Gij die gehoor wil geven aan 

Jezus’ uitnodiging “Kom achter Mij aan”, 

van harte welkom in de naam van de Vader,  

de Zoon en de H. Geest.   Amen. 

  

Bidden om nabijheid 

God, Gij spreekt in de stilte tot ons  

en toch hebben wij een hoofd vol vragen, 

een onrustig hart en handen vol onmacht. 

Soms willen wij U volgen,  

andere keren lukt ons dat niet. 

Geef ons een duwtje in de rug om te kiezen  

voor de weg die uw Zoon Jezus  

ons heeft voorgeleefd:  

een weg van liefde voor U en voor allen 

die onze weg kruisen. Amen 

  



Lied:  

 

Inleiding op de lezingen 

God roept mensen op om aan anderen vrede  

en goed nieuws te brengen. 

Zowel de profeet Jona als Jezus roept mensen 

 – ons – op tot een nieuwe manier van leven. 

Gods stem klinkt overal.  Willen wij Hem horen? 

  

Eerste lezing  Jona. 3, 1 – 5.10 
  

Orgel 
  

Evangelie   

Marcus 1, 14 – 20 
  

Homilie 

  

Voorbeden 

Bidden wij opdat de blijde boodschap van God 

voor elke mens hoopvol zou zijn.   
  

Ga met ons mee naar die mensen  

die op zoek zijn naar een gids  

die hen nabij is in moeilijke momenten.  

Dat wij voor hen een hoopvol teken mogen zijn. 

Laten wij zingend bidden: 

Ga met ons mee naar die mensen  

die nood hebben aan een warme blik, 

een bemoedigend woord en een luisterend oor. 

Laten wij zingend bidden: 

Gebed 

God,  

oorsprong van al wat leeft en bestaat,  

wiens stem wij vernemen  

wanneer wij Jezus volgen; 

wij danken U om zijn leven en voorbeeld. 

Wij bidden U om moed, liefde en geduld  

om te kunnen volbrengen  

wat Gij van ons vraagt.  

Uw beroep op ons verrijkt ons leven  

en geeft zin.  

Mogen wij in Jezus’ voetspoor  

onze rug rechten,  

ons hoofd opheffen  

en doen wat Hij deed.  

Wij vragen U dat voor vandaag  

en voor alle dagen die komen. Amen.  

  

Lied 

 

Mededelingen 

  



Bidden om vrede 

De vrede van Jezus, vragen wij U God, 

de vrede van Hem die ons voorgaat  

in daden van recht en verzoening,  

van Hem die ons uitnodigt hier aan de tafel. 

  

Zijn vrede mag ons deel zijn, hier en overal. 

Wij wensen het elkaar, hier in onze kerk  

en mensen die elders zijn.  

De vrede van Christus! 

En laten wij die vrede aan elkaar doorgeven. 

  

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 
  
Zoals de nieuwe bloesem van de lente 
nog in de winterknop verborgen zit… 
zo sluimert God in onze grijze dagen.  
   
Zijn liefde is de dageraad  
lang voor de dag begint. 
Jezus zei tot de vrienden: 
“laat je netten los,  
en laat je bootje achter op het water.”  
 
Geloof dat God al bezig is.  
Hij breekt de winterknoppen  
van je leven open.  
En doet de koude ijslaag  
van het kwaad ontdooien.  
En waar je hart nog zwaar te moede was,  
breekt nu de blijdschap open.  
  
Laat je netten los…  
blijf niet verstrikt in alledaagse dingen.  
Laat God,  
in al zijn heerlijkheid,  
de felle lente van zijn leven 
in jouw korte leven 
doen ontspringen  

(Manu Verhulst) 

 Dat ons bidden en ons zingen…. 
  

Ga met ons mee, opdat wij altijd opnieuw  

bereid zouden zijn ons toe te vertrouwen  

aan uw Woord en waar het moet,  

andere en nieuwe wegen te gaan. 

Laten wij zingend bidden: 
   

Dat ons bidden en ons zingen…. 
  

Vandaag bidden wij voor de mensen 

die ons in december hebben verlaten 

en die hun dagen vulden 

met de zorg voor groot en klein. 

Wij bidden dat zij ons bij God 

niet uit het oog verliezen, 

zodat wij blijven leven vanuit hun liefde. 

Vergeten doen we hen nooit... 

Laten wij zingend bidden: 
  

Dat ons bidden en ons zingen…. 

  

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde. 
  

Ik geloof ook dat God zijn schepping 

aan ons, mensen heeft toevertrouwd 

opdat wij zijn werk zouden voortzetten 

en deze aarde voor alle mensen  

bewoonbaar zouden maken. 
  

Ik geloof in Jezus Christus, 

de verlosser van de wereld. 
  

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 

om mee te werken  

aan de bevrijding van de mens, 

aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten 

voor meer levenskansen voor iedereen 

en om Christus’ werk verder te zetten. 
  

Ik geloof in de Geest van God 

die de mensen tot eenheid wil brengen 

in één grote gemeenschap. 
  

Ik geloof ook dat ik persoonlijk  

word aangesproken 

om aan deze gemeenschap mee te werken, 

samen met alle mensen van goede wil. Amen. 



Offerande 

  

Gebed over de gaven 

God aan wie ons geluk ter harte gaat, 

neem van ons aan  

wat wij van u ontvangen hebben. 

Dat wij uw stem horen in alles wat ons omringt: 

Uw roep om recht te doen, om lief te hebben, 

om toewijding en zorg voor alles wat er is. 

Maak ons onthecht aan onszelf  

en aan eigenbelang. 

Leer ons leven zoals Jezus 

die met moed zijn taak begon 

en ons voorbeeld is, onze weg ten leven; 

Vandaag, de dagen die komen 

tot in de eeuwigheid. Amen. 

  

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, onze Vader, 

wij willen U danken voor al die mensen, 

die, door de eeuwen heen, uw oproep  

hebben gehoord en beantwoord. 
  

Wij danken U  

voor al die mannen en vrouwen 

die op stap zijn gegaan  

naar een betere wereld, 

naar de realisatie van uw Rijk van vrede 

en gerechtigheid. 
  

Wij danken U voor hen die ons in vreugde  

en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,  

voor de moedigen die nooit opgeven. 
  

Wij kijken met bewondering op  

naar Jezus, 

omdat Hij ons uw droom  

voorgeleefd heeft  

hoe wij met elkaar kunnen omgaan  

armen kunnen helpen,  

bedroefden kunnen troosten,  

voor zieken kunnen zorgen  

en een hart kunnen hebben  

voor mensen die nergens meetellen. 
  

Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop Gij ons lief hebt  

willen wij U danken en zeggen daarom: 

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. 
  

God, onze Vader,  

die het vuur van uw liefde gelegd hebt  

in de harten van de mensen,  

hou dit in ons brandend.  

Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.  

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen  

om het brood te delen met elkaar  

(…instellingswoorden...) 
  

Als wij dan eten van dit brood  

en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des  Heren  

totdat Hij komt. 
  

God, wij danken U 

omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,  

maar Hem nieuw leven gegeven hebt  

voor altijd. 

Van daaruit geloven wij ook  

dat Gij ons allen nieuw leven geeft,  

ook als wij gestorven zijn.  

Daarom bidden wij vandaag voor … 
  

Jezus heeft ons geleerd  

dat niemand groter liefde heeft  

dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.  

Moge die boodschap in ons verder groeien. 
  

Zo kan in verbondenheid  

van de ene mens met de andere 

wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan  

van vrede en vriendschap. 

  

Onze Vader 

“Kom achter Mij aan. 

Ik zal jullie tot vissers van mensen maken” 

Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd:  

 

Onze Vader… 

  


