
Enkele data om bij te houden 

• Dag van de buren: vrijdag 26 mei  

vanaf 16u aan De Klokke, met drank, 

ijsjes, garageverkoop …  

• Taizé-Pinksterviering: zaterdag 27 mei - 19u 

• Pinksterviering: zondag 28 mei - 10u30:  

met het Rozenbergkoor 

• Herdenking Heimolenkapel: maandag 29 mei - 11u 

gebedsviering met aansluitend aperitief 

• Dankviering: zondag 25 juni - 10u30 

• Terekenfeesten: zondag 20, woensdag 23,  

vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus 

• Bedevaart Boskapel Puivelde:  

woensdag 16 augustus - 19u 

• Startviering: 17 september - 10u30 

• Parochieweekend in Drongen: 23 en 24 september 

• Benefietconcert: zondag 04 februari 2024! 

We laten ook dit jaar onze Terekenfeesten graag weer  

slagen. Daarom maken we de data alvast bekend. 

Ben je daarbij in de mogelijkheid om te helpen, 

geef dan je naam door aub, graag met vermelding van: 

1. WANNEER je kan 

2. WAT je voorkeur is om te doen 

 

Spreek gerust mensen aan om hen uit te nodigen te  

helpen. Vraag het eens aan je (klein)kinderen, neefjes, 

nichtjes, buren, vrienden of vriendinnen. Ze zijn welkom!  

 

Hoe kan je helpen?  

•Eind juli fietstocht om folders te bussen in Sint-Niklaas 

•Voorbereiding in de keuken en in de zaal op zaterdag  

•Opdienen: maaltijden, dranken, desserts, pannenkoe-

ken,.. 

•Klaarzetten van bestelde dranken achter de toog 

•Bereiden van cocktails en bemannen van de wijnstand 

•Mosselen spoelen 

•Nazicht van de toiletten (zeker op zondag) 

•Afruimen van tafels 

•Afruimen van mosselschelpen 

•Afwassen van glazen (achter de toog) 

•Afwassen van borden,  bestek, mosselpotjes en dergelijke 

in de keuken, eventueel in verschillende shiften 

•Opruimen en klaarzetten van de zaal voor de volgende 

activiteit 

•Na de feesten: opruimen van de zaal en keuken +  

grondige schoonmaak in de keuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede met orgelmuziek 

We brengen de kruisjes in ons midden  

van hen van wie wij vorige maand  

afscheid hebben genomen. 
 

We gedenken 

 

Welkom  

 

Biddend zingen om nabijheid 

 
 7e paaszondag a- jaar  

21 mei 2023 

 

 

Bijna 



Lofprijzing  

Dit is een gebed waarbij alle aandacht op God  

komt te liggen: Hij is het die geloofd en geëerd wordt.  

 

Eer aan God in den hoge,  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank  

voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God,  

almachtige Vader. 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons, 

Gij die wegneemt de zonde der wereld,  

aanvaard ons gebed, 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige,  

Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  

met de heilige Geest, 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Gebed   

Goede God, 

wij willen even bij U komen. 

want we denken na over U en over Jezus,  

die U verheerlijkt. 

Wat is ‘verheerlijken’? 

Jezus heeft uw liefde aan de mensen  

laten zien en aan ons doorgegeven. 

Daar zijn we blij mee. 

Zo heeft Jezus U, God, zijn hemelse Vader,  

verheerlijkt. 

 

Wij vragen U: 

dat ook wij uw liefde doorgeven, 

en U verheerlijken zoals Jezus deed. 

Dan maken we U en elkaar gelukkig, 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
De liturgie van deze zondag wordt gekenmerkt 

door een sfeer van inkeer en gebed. 

De eerste lezing schildert ons de kring van leerlingen 

die, na Jezus' hemelvaart, wachten op de Geest  

en eensgezind volharden in het gebed. 

In het evangelie horen wij het grote gebed van Jezus. 

 
Eerste lezing  Handelingen 1, 12-14 
 

 

 

 

 

 

als zijn huis betreden, 
in diep vertrouwen in hun wens 
een thuis te zijn van vrede.  
 
Als God het hart van kleine mensen 
tot zijn thuis wil kiezen, 
dan kunnen wij alleen maar geven, 
nooit meer iets verliezen.  
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 

 

 

 

Een uitsmijter 
Bijna is het zo ver. 

Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem, 

ze zijn samen in de bovenzaal, 

ze blijven eensgezind volharden in gebed, 

de leerlingen samen met de vrouwen, 

met Maria, de moeder van Jezus,  

en met zijn broeders. 

 

Bijna, 

want de Geest is er nog niet. 

Ze kunnen nog niet spreken in tongen en talen, 

ze kunnen elkaar nog niet onbeperkt verstaan. 

In hun stilte zit ook iets  

van een koppig zwijgen. 

In hun stilte zit vastgevroren 

dat twee van hen de grootsten  

wilden zijn ten koste van de rest 

en dat ze met z’n allen  

steden wilden plat branden, 

die niet naar hun vrome woorden  

wilden luisteren. 

 

Bijna, even nog, 

en dan komt de adem van Gods Geest 

en Hij zal ten volle  

één maken wat was verdeeld, 

schoon maken wat vuil was en onrein. 

Hij zal met licht, dat vol is van zegen, 

weldadig schijnen in hun duisternis. 

ZING JE MEE op onze zin-g-zondagen? 

Telkens de derde zondag van de maan  

(niet in de zomervakantie).  

De volgende is dus 

• zondag 18 juni 

• zondag 17 september 

om 9u45 hier in de kerk!!! 

 

Vind je van jezelf dat je niet kan zingen? 

Even welkom! We zingen enkele (nieuwe) 

liederen en krijgen een korte duiding. 



Slotgebed   
God, onze Vader, 

het Woord dat uw Zoon ooit gesproken heeft 

blijft klinken tot op vandaag. 

Wij bidden U:   

geef dat wij in de kracht van zijn Geest 

levende getuigen van Hem zijn. 

Dit vragen wij U door Jezus  

bij wie wij geborgen zijn. Amen. 
 

Lied 

Zo wil ook God het hart van mensen, 

Lichtpuntje van de week 
Naar M. Verhulst, C. Leterme 

 

Brooddeeg kneden 

met je handen ...  

het begint bij  

een plakkerig gedoe,  

een onsamenhangend 

mengsel van ingrediënten.  

Toch maar geduldig kneden.  

Plotseling voel je veerkracht in de massa.  

Het is deeg geworden:  

het gist kan zijn werk beginnen.  

 

Bidden is je leven kneden:  

dat onsamenhangend mengsel  

van duizend kleine dingen  

en één groot en onbestemd verlangen  

naar geluk.  

Bidden is geduldig kneden,  

is vechten met de stilte,  

is vechten met jezelf en dan plotseling voelen 

dat God de krachtlijnen in je leven legt,  

de samenhang en de veerkracht.  

Taizélied 
In Taizé worden de liederen vaak herhaald  

ter meditatie en als gebed. 

Daarom speelt het orgel 1x  

en zingen wij 2x na elkaar. 

Een moment voor de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Johannes 17, 1-11a 
Bij het maken van drie kruisjes denken of zeggen we: 

Jezus ik denk aan jou, 

Jezus ik spreek over jou, 

Jezus ik hou van jou 
 

Homilie 

 

Voorbeden 

Biddend tot U, God, geven we uiting  

aan het verlangen  

dat onze wereld een thuis wordt voor ieder mens, 

dat wij geraakt worden  

door allerlei vormen van onrecht, 

dat wij onze pijn en boosheid niet ontlopen, 

dat wij van binnenuit begeesterd worden 

om te werken aan een thuis,  

een plek van geborgenheid voor iedereen. 

Zend ons daartoe uw Geest, God, 

zodat wij worden herschapen. 

 

Lieve Jezus, lust U spruitjes? 

Die krijg ik niet door mijn keel.  

Mijn moeder zegt dat ik moet groeien 

en dus geeft ze me extra veel.  

Ik bid, ik bid, ik bid me suf zeg, 

maar nee hoor, ze schept rustig door.  

Ik heb inmiddels wel begrepen: 

daar helpt bidden dus niet voor. 

  

R. SCHRÖDER, Lieve Jezus, Lieve God, 

De fontein 188, p. 29) 



 

 

 

 

 

 
 

Biddend tot U, God, weten wij ons verbonden 

met hen die solidair zijn 

met mensen op de vlucht  

met hen die zich inzetten  

voor het recht op erkenning, 

want iedere mens immers heeft het recht  

een naam te dragen, gekend en bemind te zijn, 

met hen die leven met een diep gemis,  

een grote angst, een scherpe pijn. 

Zend ons uw Geest, God, 

zodat de hele aarde nieuw wordt. 

Zend uw Geest, … 
 

Biddend tot U, God, zijn we verbonden  

met hen die U zoeken,  

maar niet weten hoe en waar, 

met hen die door allerlei vormen van tegenslag 

geïsoleerd zijn geraakt. 

Wij bidden dat er mensen zijn  op hun weg  

die liefde geven en zo hun hart openen  

voor tekenen van nieuw leven. 

Zend ons daartoe uw Geest, God. 

Zend uw Geest, … 
 

Biddend tot U, God, weten wij ons verbonden  

met hen die ons gebed vragen (…) 

Zend uw Geest, … 
 

Geloofsbelijdenis  

 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je storten via je bankapp.  

 

Gebed bij brood van leven 

Goede God, 

wij danken U voor het brood 

uit kleine korrels graan geboren. 

 

Wij danken U voor alle leven 

voor alle geluk 

dat ons zomaar in de schoot is gevallen. 

 

Wij danken U voor Jezus, 

die wil dat wij gelukkig zijn 

en daar alles voor gaf. 

 

Maak ons vriendelijk en geduldig 

dat wij licht brengen en warmte 

overal waar wij gaan, om Jezus' wil. Amen.  
 
Onze Vader 

 

Vredewens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communie 

 


