
Slotgebed 

God, Vader, Moeder, 

Gij spreekt ons aan door mensen  

die langs de kant van de weg zitten. 

Wij bidden U: leer ons zien met nieuwe ogen, 

zodat wij U herkennen  

in de andere mens die wij ontmoeten. 

Dat vragen wij U omwille van Jezus,  

uw Zoon en ons voorbeeld. Amen. 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Lied  

Sijahamba: we wandelen in het licht van God ... 
 

 

 

    

 

   - jongeren van Gaudeamus 

   - u allen om erbij te zijn!  

 

 

 

 

Aan alle leden van werkgroepen en bewegingen: 

een goede start! 

 

U allen welkom aan het koffiehoekje! 

 

Lied  door het jeugdkoor Gaudeamus uit Sinaai 

Bid bid, zoek zoek, klop klop 
en de Heer zal geven. 
Bid bid, zoek zoek, klop klop  
En de deur zal opengaan. 
 

Aan eenieder die gelooft,  
heeft hij zijn kracht beloofd  
en daarom zijn we sterk. 
Als het woord van God in ons is,  
overwinnen wij het kwaad. 
Slecht nieuws voor de duisternis, want wij weten: 
 

Bid bid… 
 
Welkom aan 

• alle gezinnen 

• vormelingen en ouders 

• jeugdkoor Gaudeamus 

• allen, ook bewegingen en werkgroepen  

van onze geloofsgemeenschap 

• dankbaar om dit samenzijn,  

om zoveel inzet van zoveel mensen. 

 

Danklitanie 
door lid van KWB 

Omdat mannen en vrouwen 

zich vrijwillig, belangeloos en moedig  

durven inzetten 

voor de uitbouw en de bloei van onze parochie. 

  Dank U wel, want U maakt mij altijd blij. 
  Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 

door lid van OKRA 
Omdat velen als een goede herder  

zorg dragen voor anderen, 

en zichzelf wegschenken in dienstbaarheid. 

  Dank U wel, … 

 

door de coördinator van de liturgie 
Omdat Gods woord mag klinken  

als woord van leven in onze vieringen. 

  Dank U wel, … 
 

door van verkondiging 
Omdat Jezus en zijn Blijde Boodschap 

hun weg vinden naar de harten  

van onze jonge mensen. 

  Dank U wel, … 
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door lid van Welzijnszorg 

Omdat er liefdevolle aandacht en zorg is 

voor zieken en bejaarden, 

voor kansarmen en vluchtelingen. 

  Dank U wel, … 
 
door lid van Femma  
Omdat er een bloeiend verenigingsleven is 

waarin jong en oud zich vinden, 

en samen een duurzaam engagement aangaan.  

  Dank U wel, … 
 

door lid van LG 
Omdat zoveel van het goede  

vaak uit liefde in het verborgene gedaan wordt. 

  Dank U wel, … 
 

Openingsgebed 

Wij bidden U, God, Vader, Moeder,  

open onze ogen om méér te zien  

dan alleen maar het oppervlakkige, 

om dieper te zien dan alleen maar de buitenkant, 

om in te zien, waar het om gaat in het leven. 

Wij vragen het U, in naam van Jezus,  

uw Zoon en ons voorbeeld.  Amen. 

 

Moment met de kinderen 

 

Lied  
When I am down and oh my soul so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit awhile with me 
 

You raise me up so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 

There is no life no life without it's hunger 
Each restless heart beat so imperfectly 
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes I think I see eternity 
You raise me up … 
 

Vertaling 
Wanneer ik me slecht voel, oh mijn ziel, zo wazig, 
wanneer problemen komen  
en mijn hart me verbrandt 
dan, ben ik er nog en wacht hier in de stilte, 

tot jij komt en een tijdje bij me zit. 
 

Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. 
Jij tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen. 
Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders zit. 
Jij tilt me op...tot meer dan wat ik kan zijn. 
 

Er is geen leven - geen leven zonder zijn honger. 
Elk rusteloos hart dat zo imperfect klopt. 
Maar wanneer je komt  
en ik vervuld ben met twijfel, 
soms, denk ik dat ik de eeuwigheid zie. 
Jij tilt me op… 

Gebed om vrede 

God, als wij op weg gaan, helpt Gij ons 

om oog te hebben voor wie klein is, 

om te lopen op het ritme van de traagste, 

om te dragen wie moe is, 

om te troosten wie bedroefd is, 

om te groeten wie eenzaam is. 

Help ons ieder die we ontmoeten  

VREDE toe te wensen. 

Dat wij dit doen, in Jezus' Geest. Amen. 

 
Die vrede van Jezus zij altijd met u. En met uw geest. 

Laten wij die vrede ook wensen aan elkaar. 

 

Communie Maak me stil 

In een wereld vol lawaai 
waarin alles sneller dan snel moet 
lijkt geloven vaak zo saai 
ben je een watje als je het wel doet 
moet het enkel om de lol gaan 
lekker samen uit je bol gaan 
en dat maakt me soms verward 
dan zoek ik naar de stilte 
de stilte in mijn hart 
 
Stil stil stil, maak me stil van binnen 
stil stil stil, ik wil opnieuw beginnen 
daarom kom ik nu en ik wacht op U 
dat is alles wat ik wil, maak me stil 
 
Op de straat en de tv 
overal zijn harde geluiden 
en ik doe er zelf aan mee 
schreeuw het uit als ik in zo'n bui ben 
want ik wil niet graag voor gek staan 
maar soms moet ik naar een plek gaan 
waar geen mens me storen kan 
dan zoek ik naar de stilte 
waar ik U horen kan. 
 
Stil stil stil... 
 

Om in stilte te lezen 

Toon Hermans 



Pater Miel 

Wij noemen dat de Geest van Jezus, 

zijn vuur dat ons verwarmt, zijn licht in het donker, 

zijn leven waar wij van mogen delen. 

Door Hem kunnen wij zien met nieuwe ogen 

Daarom bidden wij ook vandaag: 

 

God, 

laat ons zien dat Jezus' Geest verder leeft 

dat Hij vrede en vreugde schenkt  

aan onze gemeenschap hier. 

En mag wat Jezus heeft voorgeleefd 

nog steeds waar worden in onze gezinnen,  

in onze parochie, in onze grote wereld. 

   

En we bidden voor alle mensen  

die gestorven zijn, onze familie,  

mensen die we kennen, maar ook hen ver weg. 

We noemen vandaag in het bijzonder (…) 

 

Geef ons veel liefde en geloof, 

wijsheid en levenskracht 

en het vertrouwen dat Gij alles ten goede keert. 

   

Vormeling?  

Hoe komt het dat wij God aanspreken  

als Onze Vader? 

 

Pater Miel 

Jezus heeft ons getoond dat God van mensen 

houdt, zoals een goede papa, mama of oma 

of zoals veel andere mensen van ons houden. 

En soms vinden we zelf niet zoveel woorden  

om te zeggen wat ons bezig houdt 

Daarom kunnen wij bidden  

met Jezus’ eigen woorden. 

 

Onze Vader  
Openen wij onze handen zodat Hij ons bij de hand kan 

nemen. Laten we daarvoor rechtstaan en onze handen 

openhouden terwijl we bidden. 

 

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. 

 

 

 

 

Inleiding op het evangelie 
Het verhaal over de genezing van een blindgeboren man 

helpt ons naar onszelf te kijken. 

 

Evangelie  Johannes 9, 1-41 

Jezus was op weg met zijn leerlingen, toen Hij  

een man zag die blindgeboren was. Hij ging naar hem 

toe en vroeg: "Kan ik iets voor jou doen?" 

 

Acclamatie Alleluia 

 

Homilie en geloofsbelijdenis   
    Jaarthemalied 2018-2019 

    tekst: Lieve Van der Gucht 

Koor: 

In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet… 
Allen: 

… zien met nieuwe ogen. 
 

Allen: 

In stormwind zoeken naar evenwicht. 
In duisternis een spoor van licht… 
…zien met nieuwe ogen.  
 

Koor: 

Een blinde vlek wordt een gezicht, 
en woorden vormen een gedicht. 
Allen: 

Zien met nieuwe ogen. 
 

Allen: 

Een vreemde wordt een tochtgenoot, 
verbonden bij het breken van brood. 
Zien met nieuwe ogen.  
 

Koor: 

Een open Kerk en ook vandaag,  
weer welkom zijn en iedereen 
graag… 
Allen: 

…zien met nieuwe ogen. 
 

Allen: 

Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
Zien met nieuwe ogen.  



Voorbeden  

God, onze Vader,  

wij zijn blij dat we hier samen kunnen vieren.  

Samen zien we meer en kunnen we meer dromen 

waarmaken. Daarom bidden we: 

 

dat wij mensen zijn die zien met nieuwe ogen 

en met creatieve ideeën blijven komen.  

 

dat wij mensen zijn die zien met nieuwe ogen, 

die hun tanden laten zien en opkomen  

voor mensen die aan de kant geschoven worden.  

 

dat wij mensen zijn die zien met nieuwe ogen: 

die achter de coulissen kijken en zien  

hoe het er echt aan toegaat in de wereld.  

 

dat wij mensen zijn die zien met nieuwe ogen: 

die door de vingers blijven zien:  

zo geven wij mensen steeds nieuwe kansen.  

 

God, Vader, Moeder,  

het zijn dikwijls andere mensen  

die ons helpen om onze ogen te openen.  

Ook Jezus luistert en helpt ons  

om ons hart te openen voor elkaar.  

Dank U wel daarvoor! 

 

Offerandelied 

Als je het brood breekt, denk dan aan mij. 
Als je de wijn drinkt, dan ben ik nabij. 
 
Waar kan ik het paasmaal houden,  
maak daar alles maar gereed. 
Ik heb veel van u gehouden,  
kom aan tafel nu en eet! 
Ik wil nog met jullie eten, voor ik je verlaten moet. 
Maar we blijven altijd samen,  
als je dit nog verder doet! 
 
Neem de beker, deel hem samen.  
Dank de Vader voor de wijn. 
Breek het brood, het is Mijn lichaam.  
Ik zal altijd bij u zijn! 
 

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. 

  

Vormeling?  

Pater Miel, mensen, hier in de kerk,  

wij hebben zoveel vragen: 

waarom komen wij hier  

op zondag samen? 

Pater Miel 

Wel, er was een man, die de mensen zo graag zag 

dat Hij zijn eigen leven gaf aan allen  

die willen doen zoals Hij deed. 

Daarom zeggen wij elke keer:  

Dank U wel, God! 

 

Vormeling?  

Wat voor bijzonders deed die man dan wel? 

 

Pater Miel 

Die man, Jezus, heette Hij,  

leerde ons wat liefde is, Hij gaf ons hoop en vrede, 

Hij werd als koning toegejuicht,  

maar heeft ook erg veel geleden. 

Daarom bidden wij:  

Leer ook ons wat liefde is, God. 

 

Vormeling?  

Waarom heeft Hij dan moeten lijden? 

 

Pater Miel 

Het zijn de mensen die Hem wilden doden.  

Maar…  Hij geloofde dat God Hem zou redden  

en dat Hij zou leven. Daarom zingen we Hem toe:  

 
Heilig heilig heilig, zo zingen alle eng’len  
Heilig heilig heilig, klinkt het de hemel door. 
Heilig heilig heilig, kom zinge met ons dit loflied. 
God is geweldig, God is fantastisch,  
God is in al wat leeft. 
God is geweldig, God is fantastisch,  
God is in al wat leeft. 
 

Hemel en aarde ’t zal vergaan,  
maar Gods woorden blijven steeds bestaan. (X2) 
Altijd, blijven steeds bestaan, ja echt voor altijd, 
blijven steeds bestaan. 
 

Heilig….. 
 
Vormeling?  

Wat heeft Jezus dan gedaan? 

 

Pater Miel 

Op de laatste avond van zijn leven vierde Jezus 

met zijn vrienden het Paasfeest … 
 instellingswoorden 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof… 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij  
belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Vormeling?  

Hoe komt het dat wij geloven dat Jezus bij ons is 

in brood en wijn en in het leven van elke dag? 

 


