
Lied 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
 

Sjaloom, geluk op deze reis. 
Het duurt misschien wel eeuwen, 
maar twijfel niet meer aan het woord: 
het lam huist bij de leeuwen. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
Jezus bad tot zijn Vader: "Zoals Gij Mij in de wereld  

gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld." 

Laten wij met al onze kracht deze zending   

handen en voeten geven. 

Hiertoe worden wij gezonden: in de naam  

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Donderdag 17 mei om 20u 

Kiemkrachtgesprek met Johan Vrints van Orbit: 

hoe kunnen wij hier omgaan met de conflicten die  

in het Midden-Oosten plaatsvinden en ook voor ons 

gevolgen hebben? Welkom in Ons Huis, toegang gratis. 
 

Zaterdag 19 mei vanaf 15u 

Zidde gij oak van Sint-Nikloas: feest met en voor 

vluchtelingen in de Paakesdreef (scoutsterrein). 

Zaterdag 19 mei om 20u 

Pinksterwake in de Nicolaaskerk. 
 

Zondag 20 mei om 10u30 

Pinksterviering, met daarbij omhaling voor de VZW 

Pastorale Animatie die ervoor zorgt dat onze pastor Lieve 

hier voltijds kan werken. 
 

Maandag 21 mei om 11u00 

Mariaviering  aan de kapel van Heimolenhoek, met 

herdenking van de jongens die terugkeerderen van WOI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, moeder van Jezus, 

Moeke, moeder van mij… 

Altijd ben jij aanwezig, altijd bij mij. 

  

Moeder zijn is verbonden zijn,  

elke dag, tot in de eeuwigheid. 

  

Lied 

Lieve Vrouwe, ik kom om U te danken  
voor deze schone heil'ge stond. 
Ik weet dat Gij mij liefhebt,  
altijd meer nog elke dag; 
Ik bezit alleen de grote vreugde,  
dat ik U beminnen mag (2x). 
 

Welkom 

Wij mogen elkaar hier verwelkomen  

in naam van Diegene die ons hier samen brengt: 

God, die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.  

Amen. 

 

 

Zondag 13 mei 2018 
 
 



Het is opvallend dat telkens wanneer Jezus bidt,  

Hij nooit iets vraagt voor zichzelf  

maar steeds voor een ander. 

Ook vandaag weer: 

"Mogen mijn leerlingen één blijven" en  

"Vader zorg voor hen". 

Mogen ook wij in zorg en aandacht 

ons moeder-zijn laten ervaren. 

  

Bidden om nabijheid 

Ik wil zo graag een open hart  

dat vervuld is van uw Geest, God. 

 

Ik wil zo graag open handen  

om mensen rondom mij blij te maken  

met uw boodschap,  

van bevrijding, respect en waardering. 

  

Ik wil zo graag getuige zijn  

van Uw Geest, die Kracht mij gegeven,  

telkens als ik bereid ben  

mij met U te laten verbinden. 

Laat mij niet vluchten. 

Laat mij niet slapen.  

Wek mij, leid mij, stuur mij, blijf mij nabij. 

 

Lofprijzing 
Laten wij de Heer loven en prijzen door  

luisterend te bidden met Psalm 103 (Oosterhuis) 

  

Gij zijt Gij 

godheid, barmhartig, lankmoedig, 

overvloeiend van vriendschap en trouw. 

  

Gij draagt onze zonden niet na. 

Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden. 

Groter dan onze zonden zijt Gij. 

 

Gij zijt Gij 

godheid, barmhartig, lankmoedig, 

overvloeiend van vriendschap en trouw. 

  

Zoals een man voor zijn kinderen  

barmhartig is 

zijt Gij voor ons een barmhartige vader. 

 

Gij kent ons toch - 

Gij zijt Gij … (2x) 

  

Gebed 

God, onze Vader, niemand heeft U ooit gezien, 

maar uw zoon en zijn liefdevolle moeder  

heeft ons uw Liefde leren kennen. 

Wij vragen U: bewaar ons in uw naam, 

opdat we één mogen zijn 

en wij U zichtbaar en voelbaar maken  

in alles wat we zeggen en doen. Amen. 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

Open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen een zegen mogen zijn.  

Amen. 

 

Bidden we om vrede 

Vrede begint  

waar de één zijn hand legt  

op de schouder van de ander, 

waar de kloof tussen groepen wordt overbrugd, 

waar men elkaar eerbiedigt, 

waar men voor elkaar een hulp is in nood, 

waar mensen elkaar beleven als zussen en broers 

van dezelfde Vader. 

Moeder Maria,  

leer ons te leven naar de vrede 

die uw Zoon Jezus ons gegeven heeft. Amen. 

 

Op weg naar 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God, Gij wilt dat we één worden: 

Gij in ons en wij in U opdat onze twee verhalen één 

verhaal wordt, vol van hoop, liefde en geloof. 

Probeer het maar, zegt Gij ons, 

stel je hart open en ervaar hoe de ontmoeting  

met Mij je leven nieuw en rijker kan maken, 

niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. 

Daarom bidden wij dat wij één mogen zijn  

en de aarde inkleuren met hemelse vreugde. 

Zo kunnen wij weer verder, vol van hoop. Amen. 

Om in stilte te lezen 

God is voor mensen onzichtbaar.  

Je hebt een leven lang nodig  

om te ontdekken wat voor iemand Hij is.  

Iemand die er altijd is, die naar je luistert,  

die het beste voor je wil,  

die je nooit in de steek laat,  

die het goede in je naar boven haalt. 

Wie een fijne moeder heeft,  

een lieve vader  

of iemand die als een moeder of vader  

voor je zorgt, krijgt daar alvast  

een pittig voorsmaakje van. 

Een mooie pluim  

voor mensen die zijn als moeders! 



Geen andere zekerheid is ons  gegeven, God,  

dan op weg te zijn naar U. 
 

Ons zoeken naar U maakt ons  

tot een volk onderweg.  

Jezus,  

die de Weg, de Waarheid en het Leven is, 

spreekt mensen aan die verdwalen.  

Met eenvoudige woorden en verhalen  

toonde Hij ons de weg naar U.  
 

Toen Jezus die laatste keer met zijn vrienden  

aan tafel zat (…).  instellingswoorden  
 

Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 

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. 

Ook voor hen die gestorven zijn (…) 

Blijf hen met uw liefde nabij. 
 

Jezus heeft ons geleerd 

dat niemand groter liefde heeft dan Hij  

die zijn leven geeft voor de andere. 

Wij bidden U dat die boodschap  

in ons verder mag groeien. 
 

Zo kan in verbondenheid 

een nieuwe wereld geboren worden, 

een wereld van vrede en vriendschap. 

  

Onze Vader  
Heer, leer ons bidden, zonder woorden, 

in de stilte van ons hart. 

  

Dat uw naam mag klinken,  

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

  

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

  

Dat uw wil mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

  

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

  

Inleiding op de lezingen 
Johannes zet ons in de eerste lezing op weg:  

liefde is de grondslag van ons leven met Jezus. 

Eén zijn met elkaar en met Hem, zo zegt Jezus ons zelf, 

schept vreugde. 

 

Eerste lezing  
1 Johannes 4, 11—16 

 

Lied  

 

Evangelie   
Johannes 17, 11b -19 

  

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Ene God, 

dat woord aan het begin, 

die leven geeft en leven doet. 

  

Wij geloven in Jezus Messias, 

mens geworden Woord van God, 

die de mensen liefhad, de armen eerst, 

en voordeed wat echt leven is. 

  

Ik geloof in de Goede Geest, 

drager van het levende woord, 

die waait waar mensen samenzijn 

en beweegt wat was verlamd. 



Wij geloven in alle mensen 

voor wie deze God het Leven is, 

die samen Kerk willen zijn 

en teken van hoop voor de wereld. 

  

Wij geloven dat wij geroepen zijn 

om te leven naar Gods Woord 

in navolging van Jezus Messias 

en in de verwachting van zijn Rijk. Amen. 

 

Voorbeden  

Bidden wij voor alle christelijke kerken. 

Dat zij, ondanks hun verscheidenheid, 

elkaar waarderen en zoeken naar eenheid. 

Bidden wij voor de gelovigen die,  

geholpen door Gods Geest, het beste van zichzelf 

geven aan onze gemeenschap. 

Laat ons bidden, laat ons bidden, 
in de vreugde van ons hart, 
dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
  

Bidden wij voor alle moeders van de wereld,  

dat zij hun kinderen nabij blijven,  

en hen leren wat echte liefde is. 

Zo bidden wij dankbaar voor de kinderen  

die werden gedoopt (…) 

Laat ons bidden, laat ons bidden, 
in de liefde van ons hart, 
dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 

Gebed over de gaven 

God en Vader, 
als wij van elkaar houden,  

woont Gij in ons 

en krijgen wij deel aan uw Geest. 

Laat deze gaven een teken zijn 

dat wij elkaar liefhebben, 

in Jezus Christus, uw Zoon. 

Amen. 

Bidden 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. 

 

Wij danken U, God, voor moeders van mensen  

die kunnen delen zodat anderen  

een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 

Wij danken U, God, voor moeders van mensen  

die kunnen luisteren naar het leed  

van anderen, 

die wonden genezen en pijn helpen dragen, 

voor mensen die kunnen troosten.   
 

Wij danken U, God, voor moeders van 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 moeders van 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 alle moeders op aarde, 

allen die zorg dragen voor anderen. 

Zegen hen en spoor hen aan  

om zich te spiegelen aan de levenswijze van Maria, 

moeder van Uw zoon. 
 

Samen met hen loven wij uw naam met dit lied: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


