
Bedevaart Banneux 

Ook dit jaar gaan we vanuit het bisdom Gent  

op bedevaart naar Banneux.  

In dit dorpje in de provincie Luik verscheen  

O.L. Vrouw in 1933 achtmaal als maagd der Armen. 

Ze vroeg om veel te bidden  

en onze handen in het water te steken van de bron, 

die zij had aangewezen.  

Wil je niet te ver weg,  

enkele dagen samen bij Haar zijn,  

kom dan mee van 9 tot en met 13 juli 2018.  

We hopen weer met ruim 250 personen te zijn, 

bedevaarders en medewerkers die goed voor je 

zorgen. We verblijven samen in de hospitaliteit in 

tweepersoonskamers en met vol pension.  

Je reist met bussen met lift gedurende  

ongeveer 2 uren en je betaalt 200 euro.  

Info krijg je bij dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 132 

Sint-Niklaas of via 03 776 78 33. 

Inschrijven kan tot 30 mei 2018. 

We brengen de kruisjes naar het altaar  

van hen die vorige maand overleden zijn. 

We vertrouwen deze mensen aan God toe,  

ook al twijfelen wij soms. 

 

Lied  

Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken, wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend, door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, wij worden verstaan. 
 

 

 

 

 

 

 

Twijfelen?  Het mag … 
 

 

 

 

BELOKEN PASEN !! 
   08 april 2018 



Welkom 
Welkom hier allen vandaag, een week na Pasen. 

Welkom hier,  

jij, misschien geslagen door onmenselijk leed, 

of jij die het leed voelt van vele anderen. 

Welkom hier, jij die zich misschien afvraagt: 

"Waar is Hij nu, onze God?  

Als Hij echt bestond, zou Hij toch moeten ingrijpen?" 

"Waarom", vragen wij ons soms af? 

En toch ervan overtuigd blijven  

dat dit lijden niet het laatste woord kan zijn. 

dat onrecht niet zal zegevieren, 

geloven dat God een bevrijdende God is, 

een God van leven. 

Om dit alles, welkom, hier vandaag in zijn naam,  

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Gebed om nabijheid 

Jezus, toen U rondtrok met uw apostelen 

twijfelden ze niet aan U. 

Ze zagen U aan het werk: 

hoe Gij mensen inspireerde, hen genas… 

Maar na uw dood was hun vertrouwen weg. 

Uw apostel Thomas was daar  

het levende voorbeeld van. 

'Eerst zien en dan geloven' was zijn motto. 
 

Er zijn van die momenten  

waarop we niets van U moeten hebben, 

vooral op momenten van verdriet en tegenslagen. 

Maar op andere momenten bent U de strohalm 

waaraan we ons vastklampen 

en is ons geloof onze enige houvast. 

We zouden zo graag wat steviger staan, 

niet heen en weer geslingerd worden  

tussen geloof en twijfel. 

Sterk ons  

en laat ons het evenwicht vinden in U. Amen. 
 

Gloria 

Lied 

Slotgebed 

Heer Jezus, 

Gij zijt midden onder ons gekomen. 

Door te luisteren naar uw woord 

en in het breken van het brood 

mochten wij U herkennen. 

Wij vragen U: 

geef dat wij U mogen blijven herkennen 

in het leven van alledag 

en dat wij van U getuigen  

door te zijn wie we zijn. 

Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 

Amen 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 



Onze Vader 

  

Gebed om vrede en vredewens 

'Vrede zij U'. 

Met deze woorden, Jezus,  

hebt Gij uw leerlingen steeds begroet. 

Met deze woorden  

hebt Gij ook hun angst doorbroken. 

Moge ook wij elkaar steeds tegemoet gaan  

met een vredelievend hart, 

zodat wij uw vrede uitstralen in onze wereld. 

  

Die vrede zij altijd met u. 

 En geven we die vrede ook door aan elkaar. 

  

Inleiding op 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 

Om in stilte te lezen 
Geloven in de verrijzenis  

is je niet neerleggen bij de gedachte  

dat het nooit zal gaan; 

geen angst hebben voor morgen. 

Geloven in de verrijzenis  

is telkens opnieuw beginnen,  

opstaan en voortgaan,  

vertrouwen in wat komt. 

Geloven is kracht putten 

uit iets dat niet tastbaar is,  

een weg volgen  

waarvan je het einde alleen kan vermoeden. 

In elk geval: geloven is nooit 'af' 

elke dag opnieuw kan je er verder aan bouwen, 

vandaag, morgen en alle dagen. 

Gebed 

Goede God, soms is ons geloof zo klein. 

We twijfelen, net als Tomas  

en vragen ons af of Jezus  

nog steeds in ons midden is. 

Open onze ogen, zodat we Hem herkennen 

in mensen die leven naar zijn voorbeeld. 

En laat uw Geest ons helpen om te geloven. 

Amen. 

  

Eerste lezing  
De eerste christenen: 

Handelingen 2, 42-47  
 

Orgel 

 

Evangelie   
Johannes 20, 19-31 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God. 

Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken. 

 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 

door God, onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben 

om mee te werken aan een toekomst 

die voor elke mens menswaardig is. 

 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 

die niet geleefd heeft voor zichzelf. 

Ik geloof in die Mens 

die wij kennen als Zoon van mensen 

en Zoon van God; 

die een ereplaats gaf aan hen 

die over het hoofd werden gezien. 

 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

als wij in zijn naam samen zijn 

en wij elkaar levenskansen geven. 

Ik geloof dat zijn Geest 

ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

 

Ik geloof dat ons leven 

niet zal eindigen in het zinloze niets, 

maar dat wij eens zullen leven 

bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. 

Amen. 

 

Voorbeden 

Ondanks zijn twijfel en zijn ontmoediging,  

haakte Thomas niet af, maar bleef hij  

trouw samenkomen met zijn medeleerlingen.  

Zo kon Hij Jezus ontmoeten.  



Bidden we dat ook wij, als geloofsgemeenschap,  

trouw blijven aan elkaar en God zien oplichten  

in mensen met wonden en littekens. 

 

Bidden wij dat God onze harten openbreekt 

zodat wij kunnen samenleven als  

één gemeenschap, één van hart en één van ziel. 

Mogen wij, naar het voorbeeld van de jonge  

geloofsgemeenschap in Jeruzalem, daadwerkelijk 

het brood breken en onder elkaar verdelen  

naar ieders behoefte. 

Bidden we voor de twijfelaars  

die net als Thomas verlangen naar een teken  

dat hen tot geloof kan brengen: 

dat zij medemensen ontmoeten  

die hen uitnodigen om, ondanks onzekerheden,  

te komen tot de geloofsbelijdenis van Thomas. 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Alleluia. 
 

Bidden we voor onszelf: 

dat wij, net als de apostelen,  

eensgezind zijn in gebed  

en het breken van het brood; 

dat wij elkaar mogen herkennen  

als broers en zussen van Thomas,  

om uiteindelijk, zoals hij, te kunnen belijden: 

'Mijn Heer en mijn God' 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Alleluia. 
 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God, samen aan tafel gaan,  

hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker  

drinken, is zeggen dat we bij elkaar horen  

en het willen opnemen voor elkaar.     

Zo kan Jezus, telkens weer,  

als Bevrijder verrijzen en ons oproepen  

om in zijn Geest met elkaar om te gaan 

en om ons in te zetten om 

anderen te helpen tot opstanding te komen.  

Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, onze Vader,  

Gij die ons allen heel nabij wilt zijn  

in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, 

wij danken U uit de grond van ons hart. 

  

Wij danken U om het licht  

dat Jezus ons nog steeds geeft,  

om zijn liefde voor ons allen, 

om de zorg voor arme  

en uitgesloten mensen, 

om de hartelijke gebaren voor hen 

die in hun leven fouten hebben begaan, 

om de troost en de steun  

voor verdrietige en zieke mensen. 

  

Want zo was en is Hij, Jezus van Nazareth,  

licht en vrede in ons midden. 

Opdat zijn vlam in ons niet zou doven 

willen wij ons de Verrezen Jezus  

blijven herinneren, vooral ook  

in het teken van breken en delen, dat Hij ons  

op de avond voor zijn dood aanreikte (... ). 

 

In de schaduw van zijn verhaal 

willen we doen wat Hij heeft gedaan: 

brood delen, op zoek gaan naar zijn weg, 

want zo worden wij zijn lichaam. 

  

Wij danken U, God,  

voor uw nabijheid in ons leven. 

In Jezus hebt Gij ons geleerd  

dat leven sterker is dan de dood. 

Daarom bidden wij om licht en leven  

voor onze dierbare overledenen (...)  

Mogen zij voorgoed geborgen zijn in uw liefde. 

  

Wij bidden U ook  

om een toekomst vol licht en leven 

voor kinderen en jongeren,  

voor alle mensen die ons dierbaar zijn 

en voor onze gemeenschap die samenkomt 

op de eerste dag van de week. 

  

Wij bidden U, God,  

dat wij in Jezus’ naam licht mogen brengen  

in onze huizen en scholen,  

in straten en werkplaatsen,  

in kerken en ziekenhuizen,  

overal waar wij gaan en staan, 

maar vooral daar waar de vrede is verstoord,  

de liefde geschaad en het licht gedoofd. 

 

Mogen wij met elkaar  

zo scheppend en verlossend bezig zijn.  

Daarvoor zingen wij met Jezus’ woorden. 


