
Zaterdag 15 juni 2019 

Scoutlokalen Tereken 

 

Vanaf 15u: clothing swap / donation, animatie, 

                 praattafels, salsa-initiatie  

vanaf 19u: eetfestijn volw € 15/ kind € 7 

vanaf 21u: optreden door asielzoekers  

  en kampvuur 

 

Voor het eetfestijn: 

Inschrijven via ilse_dullaert@hotmail.com 

met vermelding aantal volwassenen en kids 

+ aantal vlees / veggie 

Overschrijven op: BE 45 0636 6226 3289 

met vermelding van naam + aantal personen. 

 

Ten voordele van: 

 

 

VZW De Klokke is jarig! 
“De Klokke, woonondersteuning voor mensen met 

een beperking die met begeleiding zelfstandig 
kunnen wonen,” bestaat 30 jaar. 

 
Vandaag, zondag 2 juni, is ieder welkom  

van 14u – 17 in de Abingdonstraat 101 
 

Proef van een lekker glaasje, eet een ijsje,  
geniet van rustige achtergrondmuziek , … 

 
Graag tot dan! 

Lied 

In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft. 
Hem love wat op aarde leeft. 
 
En laat eendrachtig samenzijn 
op ons gebed het amen zijn. 
Kom, maak ons samen één van Geest 
bereid ons voor op ‘t Pinksterfeest. 
 
Welkom 
Bij Zijn hemelvaart stonden de leerlingen er maar 
bedremmeld en verslagen bij. Het leek alsof ze Je-
zus voor een tweede maal verloren. 
Maar zij voelden reeds de belofte van Zijn Geest, 
levend en warm, nabij en vertrouwd.  
Vandaag roept God ons op om vanuit deze belofte 
te leven in een geest van eenheid verbonden met 
God en met elkaar in de naam van de Vader en de 
Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Bidden om nabijheid (M. Weemaes)  
God, kruid ons hart met nieuwe hoop 
werp vonken licht in onze ogen, 
dat wij wat feest zijn voor elkaar 
en vrede voor de dag van morgen. 
 
Smeed ons om in vuur van trouw, 
dat wij van harte om elkander geven 
en U herkenbaar maken hier beneden 
in daden die vol waarheid zijn. 
 
Bouw uw woning in ons midden, 
een berghut voor wie spoorloos zijn. 
Laat de eenzamen een schouder vinden 
en wie niemand zijn een naam. 

 
 
 

7e paaszondag c- jaar 

Mogen allen één Mogen allen één Mogen allen één Mogen allen één 
zijn, Vader.zijn, Vader.zijn, Vader.zijn, Vader.    



Bind ons aan elkaar met liefde, 
help de kleinen overeind. 
Weef een mantel van vertrouwen 
voor wie ziek zijn en benauwd. 
 
Geef aan alle troostelozen, God, 
iemand die hun vriend wil zijn, 
en laat de kinderen in ons midden 
bronnen van vertroosting zijn. 
 
Gloria 

Gebed  
God, wees ons vandaag nabij, 
zaai Uw boodschap in ons hart 
dat wij leven naar Uw liefde  
in eenheid met elkaar. Amen 
 
Inleiding op de lezingen 
In de lezingen horen we Jezus bidden voor de ge-
lovigen dat zij één mogen zijn, in de liefde verbon-
den met Jezus en met zijn Vader. 
 
Lezing: Uit het boek Openbaring 
 
Lied 

Lied 

Slotgebed (Erwin Roosen) 
 
Zo verbonden zijn met U  
dat wij één worden, God, 
Gij in mij en ik in U: 
ik droom er wel van, 
maar tegelijkertijd  
lig ik er ook wakker van, 
omdat ik van die droom  
nog maar weinig realiseer. 
Daarom wil ik U vragen 
dat Gij me de durf geeft  
om mijn leven 
door U te laten richten,  
net zoals Jezus dat deed. 
Alleen zo zal mijn verbondenheid  
met medemensen 
sterk genoeg zijn  
om zelfs de zwaarste stormen  
te kunnen weerstaan. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
“Dat ze allen één mogen zijn”  
zo bad Jezus tot zijn Vader. 
Moge deze vurige wens van Jezus  
ter harte genomen worden in Europa,  
in ons land en in onze eigen harten.  
Daartoe zegene ons de drie-ene God:  
Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 
 



Daarom bidden wij: Heer, Jezus Christus,  
Gij die bijeen brengt wat is verdeeld  
en samenvoegt door de band van de liefde,  
kom aan het licht in daden van vrede,  
versterk de band van liefde en eenheid  
hier in onze kring en overal op aarde. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En laten ook wij mekaar Gods vrede toewensen. 
 
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 
Eenheid vind je 
waar mensen kunnen luisteren, 
aandachtig en zachtmoedig 
de anderen en zichzelf 
laten uitspreken. 
 
Eenheid vind je 
waar mensen het beste wensen 
uit de grond van hun hart  
voor elkaar, zo maar, 
omdat ze trachten 
elkaar vrolijk en gelukkig 
in het leven te vergezellen. 
 
Eenheid vind je 
waar mensen meningsverschillen 
kunnen uitspreken, 
in wederzijds geloof 
en vertrouwen. 
Waar ze het niet lastig vinden 
te gaan naar anderen 
om elkaar te ontmoeten 
en te ontvangen. 
 
Eenheid begint bij jezelf. 
Ja, eenheid vinden 
in je denken en doen: 
van je woorden je leven maken 
en van je leven je woorden. 
Eenheid begint daar 
waar hart en handen 
samen op weg willen 
naar dat Rijk van gerechtigheid 
en liefde. 

Emmanuel Dobbelaere  

Evangelie    Joh. 17, 20-26  
 

Homilie 
 
Voorbeden 
 
Bidden wij voor onze politici:  
dat zij, in het samenstellen van een nieuwe rege-
ring, zoeken naar compromissen om een beleid uit 
te bouwen waar iedereen beter van wordt met res-
pectvolle aandacht voor de natuur en voor de 
zwaksten in onze samenleving. 
Laat ons zingend bidden: 
Heer aanhoor ons, … 
 
Bidden wij voor onszelf: dat wij niet wachten op 
een regering voor wat wij zelf kunnen bewerkstelli-
gen. Inspireer ons met Uw Geest, zodat wij zien 
waar wij Uw boodschap handen en voeten kunnen 
geven om samenhorigheid te brengen in onze ge-
meenschap en er buiten.  
Laat ons bidden: 
Heer aanhoor ons, …. 
 
Bidden wij voor de kinderen die donderdag hier 
hun eerste communie deden: dat zij mensen ont-
moeten die hen Jezus en Zijn boodschap leren ken-
nen en die er ook naar leven. Dat wij zulke mensen 
mogen zijn. Laat ons bidden: 
Heer aanhoor ons, …. 
 
Bidden wij voor de studenten die de examentijd 
ingaan: dat zij met begrip en warme liefde omringd 
worden. Wij bidden dat de H. Geest over hen mag 
waken en dat zij loon naar werken krijgen.  
Laat ons bidden: 
Heer aanhoor ons,…  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, mijn Schepper, 
die ons gemaakt heeft naar zijn beeld; 
die mij liefheeft als een vader 
en voor mij zorgt als een moeder; 
die mij troost en vergeeft 
en die mij altijd de mogelijkheid geeft 
opnieuw te beginnen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die, door God gezonden, mens is geworden, 
om ons nabij te zijn; 
die, helend en genezend, 
ons de liefde heeft voorgeleefd. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
die bezielt en vreugde brengt, 
die de mensen hoop geeft, 
die de Bron is van mijn geloof. 



Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 
om samen God te dienen, 
om de schepping leefbaar te maken,  
door samen te delen en in eenvoud te leven 
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. 
Amen. 
 
Offerande 

Gebed over de gaven 
God van Liefde en van Leven, 
waar mensen elkaar vinden 
en komen tot breken en delen, 
daar gaat uw hemel open. 
Wij bidden U: 
schenk ons uw zegen 
en voltooi wereldwijd, wat wij hier vieren: 
verbondenheid van mens tot mens, 
in welgemeende zorg voor elkaar. 
Dat vragen wij U door Hem,  
die ten hemel is opgenomen  
en onze voorspraak is bij U,  
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 
Tafelgebed 
God van alle mensen,  
dit is het uur waarop wij samenkomen  
om uw grote daden te gedenken,  
om te vieren - in Jezus’ naam -  
wat Gij, God, voor mensen betekent. 
 
In Jezus van Nazareth hebt Gij ons een voor-
beeld gegeven hoe wij mens kunnen zijn. 
Hij verkoos de mens boven de sabbat,  
maakte geen onderscheid tussen mensen  
en gunde elke mens een waardig bestaan. 
Hij deed armen en verdrukten opstaan,  
bracht ze vanuit de hoek naar het midden  
en riep ze op om opnieuw de waardige  
plaats in te nemen die zij verdienen. 
 
Daarom, en om nog veel meer,  
danken wij U met deze woorden: 
 
Heilig, … 
 
Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood  
hebben zijn leerlingen aangevoeld  
dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar  
durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. 
 
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd … 

 
Trouw aan Jezus' woord, Vader, 
breken wij hier dit brood  
en danken wij U bij deze beker. 
Dankbaar gedenken wij  
al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en wij stellen ons in zijn gezindheid. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven: 
dat deze heilige tekenen  
ons mogen spreken 
van Jezus' dood die wekt tot leven. 
 
In dat leven weten wij ons verbonden 
met alle mensen van wie wij houden,  
in het bijzonder onze eigen moeder. 
 
We blijven ook verbonden 
met mensen die reeds gestorven zijn (…). 
 
God, zend uw Geest over ieder van ons, 
dat wij alles mogen verstaan  
wat Jezus ons geleerd heeft; 
dat wij vervuld mogen worden  
van zijn liefde. 
 
Daarom bidden wij U met zijn woorden: 
 
Onze Vader 
 
Gebed om vrede en vredewens 
Waar mensen elkaar een teken van vrede geven, 
waar liefde een kans krijgt,  
daar krijgt Jezus’ Boodschap handen en voeten. 


