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vormelingen
Sint-Niklaas

Verbinden

Lied

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat ik u wijs.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luisteren naar uw stem,
breng ons samen met uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Here God, …
Welkom
door een catechist, vormeling Noah en de priester.

Gebed om nabijheid
Jezus, U volgen geeft soms heerlijke momenten
van verbondenheid,
van liefde en van zorgen voor elkaar.
Dan voelen we ons hoog op de berg.
Maar soms hebben we het moeilijk,
door gemis, onbegrip
of omdat we elkaar pijn deden.
Toch moeten we terug de berg af,
al voelen wij ons niet zeker.
Wij bidden U om vertrouwen
dat Gij bij ons blijft, hoe dan ook,
in goede en minder goede dagen. Amen.
Muziek

Zending en zegen
Beste vrienden, vormelingen
de stap die jullie zetten met deze naamopgave
is voor iedereen van onze parochie
een duwtje in de rug.
Jullie enthousiasme houdt onze
geloofsgemeenschap jong!
Bedankt om dit vandaag te willen doen.
En laten we dan van hieruit,
ons blijven verbinden.
Daarin zegent God ons:
in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.

door Luz, Floor en Rien op viool

Een moment voor de kinderen
Evangelie

Marcus 9, 2-10
We maken onze drie kruisjes:
Jezus ik denk aan jou,
Jezus ik spreek met jou
Jezus ik hou van jou.

Homilie
De naamopgave van de vormelingen
Dit filmpje werd gemaakt door de catechisten
en vormelingen van de verschillende vormselgroepen
van onze parochie in Sint-Niklaas. Zo laten de jongeren
zien dat zij in het spoor van Jezus willen gaan.
Ondertussen is er orgelmuziek.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
die zorg draagt voor alle mensen
planten en dieren op onze wereldbol
groot en klein.
Ik geloof in Jezus Christus,
zoon van God en vriend van mensen.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die alle mensen leven doet.
Ik geloof in de kerk:
mensen die leven vanuit Jezus
die zorgen voor elkaar,
en delen wat ze hebben
en zo samen de wereld mooier maken.

Ontbijt of soep, want delen doet goed
In deze 40-dagentijd delen we graag met
Broedelijk Delen. Dat kan onder meer door een
ontbijt- en/of soeppakket te bestellen.
In West zorgen mensen van de lokale
geloofsgemeenschap van Sint-Job (Puivelde)
voor een solidair ontbijt op zondag 14 maart.
Je kan je ontbijtpakket vanaf 8u afhalen in de
parochiezaal van Puivelde. Je kan je pakket ook aan
huis laten bezorgen in de regio Belsele, Sinaai en
Puivelde. Dit ontbijtpakket aan € 10 / € 6 kind.
In Nieuwkerken en Sint-Niklaas stad kan je een
heerlijk eerlijk soeppakket bestellen.
De geloofsgemeenschappen van centrum en
Nieuwkerken zetten mee hun schouders onder de
actie van de ploeg van Tereken. Wij zorgen voor alle
ingrediënten en het recept, het plezier om de soep te
maken laten we graag aan jou zelf.
Op zaterdag 20 maart kan in je eigen buurt je
soeppakket afhalen. Lukt afhalen niet?
Dan bezorgen we in de regio Nieuwkerken
en Sint-Niklaas stad ook aan huis.
Geen reden dus om niet mee te doen.
En dan eten we zondag 21 maart
toch solidair samen soep!
Eén soeppakket aan € 15.

Ik geloof dat liefde sterker is dan de dood.

Bestellen kan via de website
van onze parochie
Heilige Nicolaas van Myra.

Voorbeden
Nu wij ons geloof hebben uitgesproken,
kunnen we God vertellen wat ons bezig houdt,
want Hij is daar waar liefde is.

Je vindt daar nog meer tips
om de mensen in Congo, Palestina of Bolivia
te steunen via Broederlijk Delen
of om de 40-dagentijd te beleven

Om in stilte te lezen naar C. Leterme
Wie de berg opgaat,
zich in stilte terugtrekt
en zich dicht bij God voelt,
mag zich geroepen en gedragen weten,
hij hoort zeggen: "Jij bent geliefd!"
Een stimulans om naar anderen toe te gaan
en Gods
droom
waar te
maken.

Zegengebed door ouders
Laten wij als ouders bidden voor onze kinderen
en hen zegenen met hart en handen,
iedere dag opnieuw.
Laten wij bidden voor onze kinderen
en hen zegenen met de tedere liefde van God.
Laten wij bidden voor onze kinderen
en hen zegenen met raad en daad.
Laten wij bidden voor onze kinderen
en hen zegenen met liefde, kracht, gezondheid,
vreugde, voorspoed, bescherming, nabijheid
en alle zegen die God hen geeft.
Dank God, voor de genade die wij ontvangen
door onze kinderen. Amen.

Ouder
Wij zijn blij dat onze kinderen
een weg van geloofsgroei gaan.
Wij bidden dat wij, door met hen mee te gaan,
dieper inzicht krijgen en kracht ontvangen
om oprechte christenen te zijn.

Waar er liefde is, ja daar is God.
Waar er liefde is, daar is God nabij.
Catechist
Het is voor ons een boeiende uitdaging
om jongeren te begeleiden op hun tocht naar
verdiept geloof.
Wij bidden voor onze geloofsgemeenschappen,
dat jongeren er onderdak vinden.
Vormeling Seppe
Wij bidden om lieve mensenhanden
die ons koesteren en leiden,
die de weg tonen naar Jezus
en ons spreken van zijn moed en durf.

Waar er liefde is, ja daar is God.
Waar er liefde is, daar is God nabij.
Vormeling Cas
Wij bidden voor de gezinnen
die het moeilijk hebben,
die niet weten hoe het verder moet,
die onze zachtheid hard nodig hebben.
Offerande

Roos speelt piano of orgel

Lied
Gebed over de gaven
Vader, samen met brood en wijn
staat vandaag ook de bijbel centraal.
Met veel respect luisteren wij naar U
en naar mensen dichtbij en veraf.
Sterk ons geloof dat de samenleving
hierdoor ten goede verandert.
Gij zendt de Geestkracht van Jezus,
zodat wij groeien om er te zijn voor elkaar.
Vandaag en veertig dagen lang. Amen.
Gebed bij brood en wijn van leven
De Heer zij met u. En met uw Geest.
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

God onze Vader, wij danken U
dat Gij ons gemaakt hebt
om voor elkaar iets te betekenen,
om bij elkaar iets te vermoeden
van uw eigen scheppende liefde en trouw.
Daarom zingen wij:

Op uw Geest vertrouwen wij voor de kerk,
voor allen die haar sturen,
voor allen die een bijzondere plaats innemen
in ons hart en in ons leven,
voor hen die zijn gestorven en waarvan wij zo hopen
dat zij het ook nu goed hebben (…).
Breng in ons midden
een nieuwe hemel en aarde ,
nieuw hoop op geluk:
dan is er vreugde, vrijheid en vriendschap
voor alle mensen.
Daarom bidden wij U met deze woorden …
Onze Vader
Wij danken U dat wij thuis mogen zijn bij elkaar
en in goede en kwade dagen
op anderen mogen rekenen.
Wij danken U, God,
voor al het wonderlijke
dat mensen voor elkaar kunnen betekenen.
Voor allen die Gij gezonden hebt
om ons de weg te wijzen.
Voor allen die om anderen bekommerd zijn.
Wij danken U vooral voor Jezus van Nazareth
die ons blijft voorgaan en bemoedigen,
zijn Geest is onze levenskracht.
Daarom willen wij Hem hier en nu gedenken.
Opdat mensen met God en elkaar
in liefde verbonden zijn, nam Jezus
op die laatste avond ( …)
Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Dank U, God, dat Gij ons in Jezus hebt laten zien
dat Gij van ons houdt en ons nabij blijft.
Ook nu is Jezus in ons midden.
Dank U, God dat Gij van mensen houdt
en met hen door de tijden gaat.
Blijf bij ons, reik uw hand,
blijf in mensen ons nabij.
Geef dat wij elkaar niet in de steek laten,
dat wij open staan voor elkaar.
Leer ons voorkeur te hebben voor de armen,
voor hen die geen vriendschap of liefde ontvangen.

Bidden wij met open handen als teken van ons
'verbinden' met mensen die ook de weg van Jezus
willen gaan.
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
God, het leven is ons zomaar gegeven, voor niets,
maar het is niet voor onszelf alleen.
Wij streven naar vrede en geluk voor iedereen.
We vinden mensen belangrijker dan dingen,
we willen stilte durven binnengaan,
mild en trouw zijn en openstaan voor hen
die het moeilijk hebben.
Zo zal uw vrede komen,
over ons en iedereen,
daarvan mogen wij dromen,
want Hij brengt ons bijeen.
Die vrede van Jezus is altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Communie
Al kan u thuis de Heilige Communie
niet ontvangen, mag ieder
door dit samen bidden
Gods kracht en nabijheid ervaren.
Ondertussen klinkt er vioolmuziek
door de vormelingen.

