
 Welkom aan het koor Jong Gaudeamus 
 Welkom jullie allen! 
 

Intredelied   Sijahamba 

Siyahamba is gebaseerd op een gospel  

uit Zuid-Afrika en betekent zo ongeveer: 

“We marcheren allen onder het licht van God”. 

 

Verwelkoming 

 

Gebed om nabijheid 

Goed zijn, begint in ons eigen hart.  

Goed zijn voor elkaar begint waar wij uw woord 

tot leven laten komen.  

Omdat we daar wel wat hulp kunnen gebruiken,  

vragen wij U om nabijheid. 

 

Goed zijn voor elkaar: 

dat kan als wij niet vasthouden  

aan onze eigen mening, 

dat kan als wij de moed vinden  

om te zien wat de ander nodig heeft.  

Lied Jezus het spijt me...  

 

Goed zijn voor elkaar kan 

als wij niet alleen zorg dragen voor onszelf, 

maar openstaan voor het geluk van de ander. 

Lied Jezus het spijt me...   

 

Goed zijn voor elkaar kan 

als wij niet vergeten hoe kleine gebaren  

belangrijk zijn en als we de ander  

kans geven te groeien. 

Lied Jezus het spijt me...   

 

Openingsgebed bidden we samen 

Goede God, wij willen leren  

om zo goed als U te zijn en te zorgen voor elkaar, 

heel speciaal voor de allerjongsten  

die wij op onze weg ontmoeten. 

Geef ons de kracht om in de drukte van alledag 

de kleine dingen te zien 

en te werken aan goedheid. 

Wij vragen het U door Jezus uw Zoon.  

Amen. 

13 maart 2022    c-jaar 

2e zondag 40-dagentijd  

3e ingroeiviering  

1e communicanten 

Vergeet niet om de vastenfolder mee te  

nemen met alle activiteiten van de komende 

40 dagen. Er ligt ook iets bijzonders voor  

kinderen... 

Al ingeschreven voor het solidair maal  

van zondag 20/3?  

Ter plaatse eten of afhalen in Ons Huis, 

Schoolstraat 270 tvv Broederlijk Delen.  

Lekker eten en gezelligheid. 

Zeker doen! Zie lijst achteraan in de kerk 

of via de website: www.sintjozeftereken.be 

Elke week kan je een kaartje nemen uit het 

mandje van onze deeltafel. Deze week krijg 

je de vraag: "KIJK JIJ HOOPVOL NAAR DE 

TOEKOMST? WAT DENK JE DAN? 

Schrijf je antwoord op en leg jouw kaartje  

volgende zondag in het andere mandje.  

Zo delen we onze inzet en onze hoop. 

Vandaag te koop: 

kaarten voor het  

lenteconcert tvv  

armoede in eigen 

buurt: mooie,  

gevarieerde muziek, 

door jonge en iets 

oudere talenten van 

eigen bodem.  

Prijs: € 15,  

kansenpas: €2,5 

ZONDAG 27 

MAART om 14u30, hier in de kerk. 

'Jas met duizend kleuren". 

Wil je de mensen in Oekraine steunen?  

Dat kan via Caritas International dat de eerste 

humanitaire nood probeert te leningen (lees meer 

hier - stort op BE88 0000 0000 4141 met vermel-

ding “4147 OEKRAÏNE”). U kan natuurlijk ook  

terecht bij het consortium 1212.   

https://www.kerknet.be/bisdom-gent/persbericht/diocesaan-noodfonds-geeft-steun-voor-humanitaire-hulp-oekra%C3%AFne?microsite=202
https://www.kerknet.be/bisdom-gent/persbericht/diocesaan-noodfonds-geeft-steun-voor-humanitaire-hulp-oekra%C3%AFne?microsite=202


Voorbeden 

door een jongere of een kind 

Voor de grote wereld rondom ons: 

dat alle mensen leren leven in vrede. 

Lied: Als je vraagt … 
 

door iemand van onze geloofsgemeenschap 

We bidden voor alle intenties en gedachten  

die mensen neerschreven of meenemen  

op de deelkaartjes van Broederlijk Delen.  

Vandaag rond de vraag: WIE OF WAT HEEFT ME 

DEZE WEEK WAKKER  GESCHUD?  

(Iets wat ik zag, hoorde, las, meemaakte…) 

Lied: Als je vraagt … 
 

door een ouder 

Voor onze kinderen die het kruisje hebben  

ontvangen: dat ze de oproep van Jezus blijven  

horen: "Als je echt mijn vriend wil zijn,  

als je echt van de mensen wil houden,  

blijf dan maar delen met mensen dichtbij en veraf. 

Dit kruisje zal voor jou een houvast zijn." 

Lied: Als je vraagt … 
 
Leerkracht: 

Jezus, Gij kent ons en nodigt ons uit 

om vrienden te zijn van U en van elkaar. 

Wij vragen U: help ons, zodat wij uw liefde  

voor deze kinderen kunnen laten zien en voelen. 

Lied: Als je vraagt … 
 

Allen: 

Voor alle mensen die vertellen over God: 

dat zij Jezus laten zien  

in hun werk en inzet, 

dat wij respect hebben voor elkaar,  

over alle verschillen heen. 

Lied: Als je vraagt … 
 

Zending en zegen Lieve 

 

Lied  Soldiers of love 

Soldiers of love, vuur liefde af, 
geen kogels meer, alle wapens neer… 

 

 

 

 

DANK JE WEL  

om erbij te zijn!!! 

Inleiding op de verhaal  

 

Evangelie  Lucas 9,28b-36  

Jezus, ik denk aan Jou.  

Jezus, ik spreek over Jou.  

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Geloofsbelijdenis   

Ons geloof belijden is voor kinderen  

moeilijk te begrijpen. 

Maar als je hen vraagt waarin ze geloven, 

dan krijg je dadelijk een hele reeks reacties. 

Luister maar naar de eigen geloofsbelijdenis  

van enkele kinderen. 

 

Lied 

Jezus roept 
Jezus roept alle kleine kinderen 
Jezus roept alle kleine kinderen 
Jezus roept alle kleine kinderen 
alle kleine kinderen mogen komen. 
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen 
vier kleine vijf kleine zes kleine kinderen 
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen 
Alle kleine kinderen mogen komen. 
 
Een kruisjes voor onze 1e communicanten 

"Jullie zijn mijn vrienden en krijgen alle kansen  

om het goede te doen. Laat aan anderen maar 

zien dat Ik met jullie meedoe." 
 

We zegenen de kruisjes met wijwater 
 

Goede Vader, 

in uw naam zegenen wij de kruisjes  

die deze kinderen krijgen. 

Laat ze voor deze meisjes en jongens  

een teken van hoop zijn.  

Dat ze dit kruisje met fiere vreugde  

durven dragen 

en zo een teken zijn  

van het goede nieuws van uw boodschap. 

Zegen ook allen die hiervan een voorbeeld zijn: 

moedig hen aan in geloof en vertrouwen. 

Zegen de kruisjes met dit water  

dat verwijst naar ons doopsel. 
 

De namen van de kinderen worden voorgelezen: 

groep 1: Broeders Nieuwstraat en Driegaaien 

groep 2: Heilig Hartschool en Watertoren 

groep 3: Don Boscoschool 

 
De kinderen komen met 1 ouder rond de trappen van 

het altaar staan, de kinderen met hun gezicht naar de 

kerk, de ouders met hun gezicht naar de kinderen.  

De ouder neemt het kruisje aan en hangen het om  

bij hun kind. Als de kruisjes omhangen, bidden we: 

 



Gebed  door allen samen  

Goede God 

Help deze kinderen fier te zijn  

op het kruisje dat ze hebben  ontvangen. 

Help hen om te tonen  

dat zij vrienden van Jezus willen zijn. 

Zegen hen en bewaar hen. Amen. 

 

Lied Laat ons God een lichtpunt wezen 
 

Een moment met en voor alle kinderen 

 LENEN 

 
 

Offerande  

Lied: Leer ons om te delen 

 

Gebed bij brood van leven 
 Laten we hiervoor rechtstaan 

Vader in de hemel, wij danken Jou 

voor het eten dat mensen voor ons klaarmaken,  

voor onze thuis met broers en zussen,  

voor mensen die voor ons zorgen, 

voor de meesters en juffrouwen op school,  

voor alle vrienden om ons heen.   

In al deze mensen kom Jij dicht bij ons  

en ga Jij met ons mee.  
 

Wij danken Je, God, 

voor die mooie wereld waarin we leven, 

de wolken en de zee,  

de bossen en de bergen,  

de bloemen en de vogels,  

voor zoveel goedheid en zoveel gaven.  
 

Wij danken Je om Jezus,  

die ons hier als vrienden samenbrengt. 

Hij bracht het goede nieuws  

dat Jij, God, onze Vader bent 

en dat alle mensen uw kinderen zijn 
  
God en Vader, wij gedenken dankbaar  

alles wat Jezus voor ons deed.  

Hij heeft voor ons geleefd,  

Hij ging voor ons dood aan het kruis,  

maar Jij hebt Hem uit de dood gered. 

Nu leeft Hij midden onder ons.  
 

Daarom ook bidden we  

voor alle mensen die gestorven zijn. 

Vandaag voor (…)  

Jij draagt hen toch op handen,  

wij dragen hen mee in ons hart. 
 

Wij willen leven zoals Jezus  

dat heeft voorgedaan.  

Wij vragen: geef dat zijn Geest  

in ons mag wonen.    
 

Dan delen wij met elkaar,  

dan dragen we zorg voor de komende generatie, 

dan is iedereen van tel. 

Zo zal er altijd licht en vreugde zijn,  

hier, vandaag, morgen en altijd. Amen. 
 

Onze Vader bidden we met open handen 

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. Amen 
 

Gebed om vrede  

Goede God, anders kijken,  

anders luisteren, anders delen … 

het begint bij onszelf. 

Het brengt de vrede die Jij ons 

van harte droomt. 

Die vrede gunnen wij iedereen. 

Laten we dit zien aan elkaar. 

De vrede van Jezus is altijd met jou… 

 

Communie ondertussen klinkt onder meer:  

Heijamano: een lied over de 4 oerelementen:  
water, vuur, aarde en lucht 
 
Even verder kijken 
ieder wordt uitgenodigd dit in stilte te lezen 

Valentina en haar tweelingzus Juliana wonen in 

Tamesis in Colombia. Zij zijn 17 jaar en hun mama 

is leerkracht. Zij wonen op een boerderij buiten de 

stad. Er groeit koffie en ze hebben een eigen 

moestuin. Een groot mijnbouwbedrijf probeerde 

tijdens de coronapandemie om mensen aan zich  

te binden met voedselpakketten en de aanleg van 

nieuwe plantages. Daar werken sindsdien meer 

mensen van overal uit Colombia. Drugsgebruik, 

geweld en prostitutie zijn toegenomen.  

Jonge meisjes vinden het niet fijn om over straat 

te lopen en voelen zich bedreigd. Valentina gaat  

in haar vrije tijd naar de School van de  

Duurzaamheid. Broederlijk Delen steunt dit  

initiatief. Zij vindt er een plek om zich te vormen 

en samen sterk te 

zijn. De zussen  

willen graag  

verder studeren  

en mee zorgen  

voor hun  

gemeenschap en 

hun grondgebied. 

Zij doen mee met de 25%-revolutie!  
uit de map van Broederlijk Delen 




