
Ik wil bidden en danken voor de mensen  

van wie ik liefde mag ontvangen 

en aan wie ik mijn liefde mag delen. 

Dat de vriendschap en genegenheid die ons 

verbindt, de wereld ten goede mag komen. 

Danken wij God voor elkaar … 
 

God, Jezus heeft ons leren zien  

dat wij elkaar nodig hebben  

om gelukkig te zijn. 

Wij danken U  

voor zijn woorden en daden 

die ons leren dat Gij van mensen houdt 

en dat wij bij U en elkaar  

geborgen mogen zijn.  

Het ligt soms in stille dingen. Amen. 

  

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

Woensdag 14 februari: Aswoensdag 

Diensten hier in de kerk om 10u30  

én om 19u30. Breng gerust uw oud palmtakje 

mee om te verbranden.  Welkom! 

 

De vastenfolder met de activiteiten in  

Sint-Niklaas ligt achteraan in de kerk  

om mee te nemen voor anderen! 

Lied 
De ouders en broer van Lowie komen mee 

Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verten die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 

Neem de kleine gave 
van mijn vriendschap 
en mijn woord. 
Geborgenheid 
ligt soms in stille dingen. 

K. Gelaude 
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Inleiding op het evangelie 
Uit de Tien Geboden kiest Jezus  

er twee uit die het belangrijkste zijn:  

liefde tot God en liefde tot de naaste. 

Als we erin slagen om deze twee geboden  

te beleven, dan houden we ons automatisch ook aan 

de andere acht! Als wij God liefhebben,  

dan zullen we Hem zien in anderen en behandelen 

we hen rechtvaardig en respectvol en doen we al het 

mogelijke om met hen in vrede te leven. 

 

Evangelie  Marcus 12, 28b-34 

 

Verwelkoming 

 

Gebed om nabijheid 

Wek in mij de stilte  

om naar uw verhaal te luisteren. 

Stel mij vragen die tot overweging stemmen. 

Geef mij redenen om het antwoord  

in jou zelf te laten kiemen. 

Vraag mij om vertrouwen dat onkreukbaar is. 

Gun mij een overtuiging  

waarmee ik ruggensteun kan bieden. 

Verleen mij het voorrecht  

om wat zwaar is mee te dragen. 

Blijf mij zo nabij met uw liefde. Amen. 

 

 

 

 

 

Lied 

Liefde is geven, uit zichzelf treden, 
d'ander aanvaarden zoals hij is, 
zichzelf vergeten, d'ander begrijpen; 
dan zal het leven één liefde zijn. 
 
Want waar wij samen, alles beleven; 
lief en leed delen, zoals het brood: 
daar is de Heer, ook in ons midden, 
daar wordt geschapen een nieuwe dag. 

En ik kan mezelf overwinnen 
Beter worden dan ik dacht 
Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen 
En tegen de verdrukking in 
Dwars door alles heen 
De hemel op aarde laten zien 
  
En ik kan de tijd laten stilstaan 
Kan verliezen en doorgaan 
Met vallen en opstaan 
Van voor af aan beginnen 
De sterren van de hemel zingen 
Het water laten branden 
De wereld veranderen 
Maar ik kan het niet alleen. 

 

Voorbeden 

Ik wil bidden en danken voor Lowie,  

die gedoopt is en voor alle kinderen:  

dat zij met liefde omringd worden,  

dat om hen heen meer licht  

dan duisternis zal zijn,  

dat zij vriendschap en verbondenheid  

ondervinden. 

Ik wil bidden voor mensen  

voor wie de liefde dood lijkt te zijn: 

dat zij zich niet afsluiten, 

maar blijven geloven in hun idealen  

en de kracht vinden om met mensen  

op weg te gaan. 

Danken wij God voor elkaar … 
 

Ik wil bidden voor hen die overleden zijn:  

dat wij hen dicht bij ons weten, in het geloof 

dat zij bij U, God, in goede handen zijn. 

Dat wij zo ervaren dat liefde blijft, over alle 

grenzen heen. 

Danken wij God voor elkaar … 
 
 



Onze Vader  

 

Bidden om vrede 

Heer, onze God, 

laat Lowie en alle kinderen gelukkig opgroeien  

in liefde, omringd door warme mensen. 

Dat kinderen mogen ervaren  

dat Gij een God van vrede zijt. 

Geef dat wij allen, die aan deze wereld bouwen, 

voor mogen gaan in alles wat goed en waar is. 

Laat ze opgroeien in vrede, onbezorgd en blij, 

zodat ze zich veilig weten in uw liefdevolle hand. 

Amen. 

  

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we die vrede ook door aan elkaar. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie  

 

Lied: om bij te mijmeren:  
Ik kan het niet alleen - Stef Bos 

https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ 

 

Ik kan bergen verzetten 
Ik kan grenzen verleggen 
Ik kan de tijd laten stilstaan 
Verliezen en doorgaan 
  
Ik kan de liefde verklaren 
Ik kan de hemel beloven 
Ik kan tegen de stroom in 
In de toekomst geloven 
Maar ik kan het niet alleen 
  
Ik kan de sterren laten vallen 
Ik kan het water laten branden 
Ik kan stap voor stap 

De wereld veranderen 

Maar ik kan het niet alleen 
Ik kan het donker verlichten 
Kan jou leiden door de nacht 

Een terugblik naar ons eigen leven 

Liefde tussen mensen is sterk.  

ja, ze is kwetsbaar maar ze is ook sterk.  

En ze vermag om het goede,  

het sterke en het schone op te stapelen,  

vast te houden en door te geven. 

Je bemint de andere met heel je hart,  

met heel je ziel  

maar vooral ook met je verstand. 

Inderdaad:  

ook in de liefde komt ons verstand kijken,  

de redelijkheid van heel ons hart als je wil. 

En daarbij kunnen we ons vragen stellen: 

Kan ik mijn partner ten volle beminnen,  

ook met haar of zijn kleine kantjes?  

Kan ik mijn kind zien zoals hij of zij is?  

Kan ik aanvaarden dat een medelid van mijn 

vereniging een andere aanpak heeft? 

Kan ik er mee om dat mijn vriend, mijn vriendin 

het vanuit een andere hoek bekijkt? 

 

Een stukje muziek 

 

Getuigenis van Jan en Vera  

 

Luisterlied door Ellen en Luna 

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen 
mag ik dan bij jou? 
Maar als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen  
mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan 
mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweest ben 
mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen  
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij 
kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het onweer komt en als ik dan bang ben 
mag ik dan bij jou? 
En als de avond valt en ’t is mij te donker 
mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt en als ik dan verliefd ben 
mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt en ik weet het zeker 
mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij je schuilen … 
 
Als het einde komt en als ik dan bang ben 
mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt en als ik dan alleen ben 
mag ik dan bij jou? 
Bij jou … 
 
 



Getuigenis van Kevin en Steffi  
als jong koppel die hun liefde doorgeven aan 

Lowie: doopbelofte 

 

Belofte van peter en meter …. 

 

Geloofsbelijdenis 
 aansteken van de doopkaars 

Ik geloof in de Liefde  

als genadevolle kracht en zorgzame nabijheid. 

Ik geloof dat die liefde blijvend is  

en dat ze toeneemt in onze wereld  

en in de geschiedenis van de mens.  

Ik geloof dat die liefde zichtbaar is  

en dat ze tastbaar wordt  

in iedere concrete daad van liefde,  

in de zorg en de aandacht van mensen  

voor elkaar en voor een rechtvaardige wereld.  

Ik geloof dat liefde blijft duren,  

ook wanneer mensen sterven 

en zij geborgen zijn in Gods dragende zorg. 

Amen. 

 

Vanuit die liefde willen we Lowie dopen 
dopen met water 

zalving 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Dankgebed bij brood en wijn van leven 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

daar waar mensen elkaar vinden  

en van elkaar houden. 

 

Daar waar mensen  

de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen  

tot een wereld zoals Gij hem droomt. 

  

Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit  

en volgehouden inzet 

voor vrede en rechtvaardigheid. 

Daarom zingen wij U toe: 

Heilig, heilig, .. 
 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die ons menselijk leven  

met zijn beide handen aanvaardde 

en het deelde met al de zijnen. 

 

  

Met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig  

en vol aandacht en begrip 

voor allen die in nood verkeerden 

of niet van tel waren. 

  

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij  

aan zijn vrienden:  

"Kom nog één keer met Mij aan tafel, 

want Ik wil graag nog een laatste maal  

met jullie eten." (…) 

  

Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan. 

 moment van stilte 

 

Wellicht is het dan stil geworden, 

zoals bij elk afscheid. 

Maar dit brood en deze wijn  

zijn tekens geworden, 

tekens van een nieuwe manier van leven, 

tekens van hoop voor alle mensen. 

 

Zo bidden wij U voor hen die overleden zijn: 

(…) 

Dat zij mogen verder gaan  

in uw grote liefde die altijd blijft. 

 

En wij bidden U, God: 

beziel ons met de Geest  

die ook uw Zoon dreef. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie,  

ook bij tegenslagen, 

wegen blijven vinden  

naar een nieuwe toekomst 

die Gij ons in handen hebt gegeven. 

  

Steeds weer zult Gij ons uitdagen  

om Jezus’ voorbeeld te volgen: 

goedheid, respect en verbondenheid  

met elke mens. 

Geef ons de moed, de kracht en de sterkte  

om dit vol te houden. 

Dan kan uw Rijk komen. 

Daarom blijven wij tot U bidden  

met Jezus’ woorden 

en noemen wij U: Onze Vader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


