
 

 

Nog steeds te verkrijgen: 

fotoboek van het feestjaar  

"800 jaar Sint-Niklaas". 

Te koop aan € 15,- achteraan in de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iedereen is trouwens uitgenodigd om,  

zoals elke zondag (gratis) een drankje  

te halen aan ons koffiehoekje en even  

te blijven 'hangen' voor een babbel! 

 

Zo kunnen we ook nog de familie van Lize 

proficiat wensen! 

DANKVIERING  

 

Kom je ook naar onze  

dankviering?  

Zondag 24 juni 2018 

om 10u30 in deze kerk. 

We zeggen graag DANK om wat voorbij is,  

samen met allen die het voorbije werkjaar  

iets mochten vieren! 

Breng iets lekkers mee als knabbel  

of drankje: na de viering klinken we er op!            

We hopen dat jij er bij bent!!   

Het waaien van de Geest … 

 kijk maar op het projectiescherm 

 
We brengen de kruisjes naar het altaar  

van hen die vorige maand overleden zijn  

en nemen hen in ons gebed mee.  

 

Lied en danken om Gods Geest in ons midden 

Wanneer wij hier samenkomen  

op deze Pinksterdag 

bidden en danken wij om uw Geest,  

God, Schepper, Bron ven Liefde. 

Vervul ons hart dat vertrouwt  

op uw aanwezigheid, 

op uw hemelse barmhartigheid. 

 

Wanneer wij samenkomen 

en zoeken om kracht en troost 

om iemand die gestorven is, 

doe ons dan openkomen, 

zodat Gij ons hart kunt vervullen,  

Schepper, Geest. 

Blijf de bron waaruit het leven ontspringt, 

ook voor onze gestorvenen. 

 

 

 

 
 
 

En-thousiast 
= bezeten  
door God 

PINKSTEREN 
20 mei 2018 



Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 

Nu wij hier samenkomen om Lize te dopen, 

danken wij U om zovele gaven  

van liefde en hoop,  

van zegen en geluk, 

van vertrouwen en toekomst 

om uw gaven, zevenvoud. 

In dit nieuwe leven, mogen wij U herkennen. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 

Welkom 
 ook door de ouders van Lize 
 

De Geest van God gebeurt …. 
     Kris Gelaude 

 

Een moment met en voor de kinderen 

 

Gebed 
Bidden wij dat de vrucht van de Geest van God  

dag in, dag uit in ons mag groeien: 

 

Heer God,  

Gij beademt ons en geeft ons vreugde 

om dankbaar te leven. 

 

Gij beademt ons en geeft ons liefde 

om onze ogen te richten op Jezus 

en te verlangen zijn hart  

voor mensen te zijn. 

 

Gij beademt ons en geeft ons vrede 

om helder te zien wat ons samenhoudt 

en om te vergeten wat ons scheidt. 

 

Gij beademt ons en geeft ons geduld  

om te worden wie wij graag willen zijn. 

 

Gij beademt ons en geeft ons vriendelijkheid 

om gevoelig te worden  

voor elkaars vreugde en pijn  

en attentievol te leven. 

 

Gij beademt ons en geeft ons goedheid 

om iedereen het beste te gunnen. 

 

Gij beademt ons en geeft ons trouw 

om het gegeven woord niet te breken 

en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn. 

 

Lied 

Als God het hart van kleine mensen 
tot zijn thuis wil kiezen, 
dan kunnen wij alleen maar geven, 
nooit meer iets verliezen.  
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 



Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 
door de tantes van Lize 

 

God van Leven,  

Gij schenkt Lize en alle mensen, ogen  

die zien waar en wanneer  

medemensen in nood zijn.  

Mogen wij ze goed gebruiken. 

 

Geest van God,  

Gij geeft Lize en alle mensen, oren: 

laten wij ze met liefde openen om te luisteren  

naar het verhaal van armen en kleinen.  

 

Liefdevolle God,  

Gij schenkt Lize en alle mensen handen en voeten: 

laten wij ermee koude harten verwarmen 

en wegen van vrede gaan.  

 

En vooral:  

Liefdevolle Geest van Leven, 

Gij geeft Lize en alle mensen een hart: 

dat wij durven beminnen  

en wij ons geborgen weten. 

Wij vragen het U, in Jezus’ naam.  

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wind blies de woorden  

uit haar hoofd. 

Ze stond daar maar. 

Zonlicht vulde de lucht, 

geluk opende haar hart. 

Straks kan ze weer de wereld aan. 

    

Justine Ameye (17 jaar) 

Gij beademt ons en geeft ons zachtheid 

om te beseffen hoe kleine wonden  

pijn kunnen doen. 

 

Gij beademt ons en geeft ons ingetogenheid 

om af en toe stil te worden 

en tijd te maken om elkaar te ontmoeten. 

 

Stiltemoment 

 

Evangelie   
Johannes 20, 19-23  

 

Acclamatie 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis  

Beste Sven en Melina, jullie willen Lize laten dopen. 

Als ouders vertrouwen jullie haar toe aan God. 

Mogen wij jullie uitnodigen om samen met ons  

dit geloof uit te spreken: 

Allen staan recht 

 
Ouders 
Ik geloof in God. Ik hoor Hem. 

Allen 

Hij roept mij om steeds het goede te doen. 

 

Ouders 
Ik geloof in Jezus, ik zie Hem. 

Allen 

Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 

 

Ouders 
Ik geloof in de Geest. Ik voel Hem. 

Allen 

Hij geeft mij de kracht om door te gaan. 

 

Ouders 
Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk. 

Allen 

Ik ben blij dat ik erbij hoor. 



Ouders 
Ik geloof in Gods Koninkrijk. 

Allen 

Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen. 

Ik beloof heel mijn leven trouw te blijven  

aan dit geloof. 

Ik beloof mij in te zetten  

naar het voorbeeld van Jezus Christus. 

 

Doop van Lize 

 
Offerande    
De omhaling vandaag is bestemd voor de  

VZW pastorale animatie die het loon van onze pastor 

Lieve Van Driessen, financiert. Uw bijdrage helpt 

mee om het werk van Lieve op onze parochie 

mogelijk te maken. Hartelijk dank! 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, als teken van onze dankbaarheid 

bieden wij U deze gaven aan. 

Brood: omdat Gij brood voor mensen zijt. 

Wijn: omdat Gij vreugdedrank wilt zijn. 

Het is uw droom dat wij met elkaar  

verbonden blijven. 

Laat deze gaven uw Geest in ons wakker houden. 

Dit vragen wij U,  

in het bijzonder op deze Pinksterdag. 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. 

 

Ja God,  

Gij zijt onze dankbaarheid waardig, 

daarom zijn wij hier samen. 

 

Wij danken U, Geest van God 

voor de mooie wereld,  

voor de vriendschap tussen mensen, 

voor de zon en de maan, 

voor de bloemen en de dieren, 

voor het land waar wij wonen, 

voor de vele mensen rondom ons. 

 

Wij danken U, God, 

omdat Gij dicht bij mensen wilt zijn. 

Jezus heeft ons verteld  

dat Gij van de mensen houdt. 

Om dat duidelijk te maken 

heeft Hij zieken genezen, 

heeft Hij mensen die fout waren, 

nieuwe kansen gegeven. 

Gij zegent en heiligt ook ons. 

 

Geest van God, Gij zijt dichter bij ons  

dan wij durven dromen, 

nu wij samenkomen rond deze tafel 

om het brood te breken 

en de beker te delen met elkaar, 

met Jezus in ons midden. 
instellingswoorden 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof 

 Geest van God, adem van leven ... 
 
Geest van God, 

Gij hebt ons uitgenodigd aan Jezus' tafel. 

Maak ons sterk zodat wij, meer en meer,  

doen wat Gij van ons verwacht. 

 

Vader, wij bidden U voor zoveel mensen  

die willen leven zoals Jezus. 

Geef dat zij vrede en vreugde brengen. 

Wij bidden U ook voor alle mensen  

die gestorven zijn (…). 

Schepper, Geest, blijf de bron  

waaruit het leven ontspringt. 

Ook onze gestorvenen heiligt Gij. 

 Geest van God …. 
 

Onze Vader    
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade, 

want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredewens 

Jezus brengt een Boodschap van vrede. 

Ook na zijn dood waren zijn eerste woorden: 

"Vrede zij met U!" 

Vandaag zendt Hij ons zijn Geest 

zodat wij enthousiast zijn: en-theos:  

bezeten door God…. 

Zo dragen wij zijn vrede uit. 
 

De Geest van vrede zij altijd met u. 

Geven wij elkaar dan een teken van zijn vrede. 

 


