
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 01 februari 2015 
vieren we het feest van Maria Lichtmis. 
Kinderen mogen daarin,  
nog meer dan anders, centraal staan.  
We nodigen u dan ook graag uit  
om uw kinderen of kleinkinderen  
te laten zegenen. 
 
Het koortje  
van de Heilig-Hartschool  
zal de viering opluisteren. 
 
WELKOM!! 
 
En nadien?  
Een pannenkoek natuurlijk …. 
Omdat er veel  ouders en vormelingen 
bereid zijn om pannenkoeken te bakken, 
zullen wij er voldoende hebben. 
Smakelijk alvast! 

 
 
Orgel 
Ondertussen dragen we de kruisjes van hen die in  
december overleden zijn, mee naar voor.  

We noemen hun namen en laten een kaarsjes branden.  
Aansluitend bidden we dat ook zij, samen met God  

en al onze overledenen, hier aanwezig zijn en met ons 

blijven meegaan: 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
 
 
 

2e zondag door het jaar 
b-jaar - 18 januari 2015 
 
 
 

Waar  
verblijft Gij? 



Gebed om dichter bij God te komen    
God, ik zoek je 
in de liefde tussen mensen 
en de zorg van goede ouders 
in de hand van mijn toffe vriend 
en de heldere blik van 'n kind. 
  
God, ik zoek je 
in de stilte van eigen hart 
en het vouwen van mijn handen 
in het luisteren naar jouw woord 
en hier bij het breken van jouw brood. 
  
God, ik zoek je 
in het bouwen aan de wereld 
en het begaan zijn met elkaar 
in het bezorgd zijn om kleinen 
en het doen zoals Jezus deed. 
  
God, ik zoek je 
gisteren, vandaag en morgen 
want je spoor raak ik zo vaak kwijt. 
Maar Jij komt me telkens weer tegemoet 
met jouw liefde die wonderen doet. 
Spreek dan tot mij zodat ik kan doen 
wat U doet.  
 

Lied 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zegenlied 

 
 
 

Welkom om iets te drinken  
aan ons koffiehoekje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bidden om vrede 
Heer Jezus, 
Gij nodigt ons om vrede waar te maken. 
Neem ons bij de hand 
zodat wij onze hand naar anderen uitsteken 
en uw vrede doen groeien 
over alle grenzen heen. Amen. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw geest. 
En geven wij elkaar een blijk  
van vrede en vriendschap. 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Gebed 
Heer, laat over ons uw Geest van liefde komen. 
Dat wij U blijven herkennen  
in de mensen rondom ons. 
Hou ons gaande, God, zodat we  
- gesterkt door dit samenzijn -  
uw toekomst tegemoet zien. 
Dat vragen wij door Hem die ons roept, 
Jezus, uw Zoon en onze Broer. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending 
 
 

Stiltemoment 
 
Gebed 
God die ons roept, 
God die ons zoekt, 
God die niet langs ons heenkijkt, 
maar ons ziet  
en herkent wie wij kunnen zijn. 
Tot U bidden wij: 
dat wij U zoeken 
dat wij U roepen 
dat wij U zien, 
dat wij thuis komen bij U. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Vandaag horen we in de lezingen twee roepings-verhalen: 
de kleine Samuel en de twee ruige vissers: Simon en 

Andreas. Roepingsverhalen van lang geleden. 

Maar voelen ook wij ons geroepen? 
 

Eerste lezing 1 Samuël 3, 3b-10. 19  
 
Orgel 
 

Evangelie  Johannes 1, 35-42  
 

Homilie 
 

Voorbeden 
'Zoek je iets?' zijn de eerste woorden  
van Jezus tot Andreas. 
Spreken we biddend onze verlangens uit : 
 

Voor wie sterk zijn, 
bidden wij U: 
om vol te kunnen houden 
op de lange duur. 
 
Voor wie het moeilijk hebben 
na het overlijden van  
een vader, een moeder,  
een dochter, een zoon,  
een man, een vrouw, 
een vriendin, een vriend 
bidden wij U: 
om steun en toeverlaat, 
om het leven te kunnen dragen. 
 
 
 
 
Voor wie dromen van een goede wereld 
bidden wij U: 
om hun droom levend te houden. 
 
Voor wie teleurgesteld zijn 
bidden wij U: 
om uw bescherming tegen bitterheid. 
Ga met ons door de dagen … 



Voor wie niet omvallen  
van tegenslag en traagheid in ons midden, 
danken wij U. 
 
Voor wie ons de weg wijzen 
naar de levensbron, 
geduldig en vol vertrouwen, 
danken wij U. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Voor wie het licht zoeken 
en ons beschermen tegen somber ongeloof, 
danken wij U. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof  
dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 
 

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 
 

Ik geloof dat Gij door mensen  
heel menselijk tot ons wilt komen. 
 

Ik geloof dat Gij  
zoveel liefde hebt voor de mens, 
dat Gij met geen dood genoegen neemt. 
 

Ik geloof dat Gij de mens  
opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 
 

Ik geloof in de voltooiing van de wereld 
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. 
Amen. 

 

Offerande 
 

Gebed over de gaven 
Vader,  
met deze gaven die wij U aanbieden  
spelen wij in op de toekomst  
wanneer er brood zal zijn voor iedereen  
en allen zullen drinken uit eenzelfde beker. 
Voed dat ideaal in ons,  
bevestig ons in onze roeping  
en doe ons groeien in trouw  
aan Hem die Gij gezonden hebt:  
Jezus, onze Heer. Amen  

 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel,  
domheid, drift, plezier en onzekerheid. 
 
Gij die ons denken peilt  
en ieder woord naar waarheid schat 
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 

Gij toetst ons hart  
en Gij zijt groter dan ons hart, 
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 
en niemand of hij heeft een naam bij U. 
 
En niemand valt, of hij valt in uw handen 
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 
 
Maar nooit heeft iemand U gezien. 
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.  
En diep in de aarde klinkt uw stem niet  
en ook uit de hoogte niet. 
 
En niemand die de dood is ingegaan,  
keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
Voor hen die gestorven zijn, bidden wij:  
(…) 
 
Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
Maar soms herinneren wij ons een naam,  
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht,  
Jezus van Nazareth, een Jodenman. 
 
In Hem zou uw genade zijn verschenen,  
uw mildheid en uw trouw, 
In Hem zou voorgoed 
aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat:  
weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
 
Hij was, zoals wij zouden willen zijn:  
een mens van God, een vriend, een licht, 
een herder die niet ten eigen bate  
heeft geleefd en niet vergeefs,  
onvruchtbaar is gestorven. 
 
Die in de laatste nacht dat Hij nog leefde (…) 
 
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom  
dit brood en breken het voor elkaar, 
om goed te weten wat ons te wachten staat,  
als wij leven, Hem achterna. 
 
Als Gij Hem hebt gered van de dood, God, 
als Hij dood en begraven toch lééft bij U: 
redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu 
en maak ons nieuw,  
want waarom Hij wel en waarom wij niet?  
Wij zijn toch ook uw mensen! 
 
Onze Vader 
 
 


