
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

Wie graag meezingt in het gelegenheidskoor dat wordt 

samengesteld voor de afscheidsviering van  
deken Albert op 07 februari om 17u00  

en / of in de aanstellingsviering van Deken Raf 
op zaterdag 14 februari om 17u00  

(beiden in de Sint-Nicolaaskerk) wordt gevraagd de 

naam door te geven aan parochieassistente  
Ann Bekaert:  Phillipus Neridreef 3 

   9100 Sint Niklaas 
  parochieassistent.sintniklaas@gmail.com 

   03 777 53 69 (kantooruren) 
   0477 20 43 08 

Verwittigen vóór 28 januari 2015 aub. 

 
De repetitie van de liederen  

gaat niet door op de  
vrijdagen voorafgaand  

aan de vieringen  

(zoals eerder was vermeld),  
maar wel op  

zaterdag 07 februari  
om 15u30 in dezelfde kerk. 

Voor de viering speelt Christophe van Jan Pieterszoon 
Sweelinck (1562-1621): Fantasia [g2] (SwWV 271) 
 

Lied   
Mannen en vrouwen zingen afwisselend een strofe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e zondag door het jaar 
b-jaar - 25 januari 2015 

 
 
 

 

   

De horende 
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Welkom 
 
Gebed om dichter bij God te komen    
We zingen en bidden om vergeving: 
als we te weinig aandacht schenken  
aan de stem van ons hart. 
 
Geen diepte te ver, 
geen schuld te groot 
of er klinkt uw stem. 
Geen mens te min 
of Gij wekt daarin 
een nieuw begin van vrede. 

Gloria 
Eer aan God in de hoge: 
eer aan de Vader die de oorsprong is, 
eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde: 
zondaars vinden bij Hem genade, 
zieken troost en geneest Hij, 
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde 
door liefde onder de mensen. 
Liefde die de dood overwint, 
de tranen wegwist uit onze ogen 
en alles nieuw maakt. Amen. 
 
Stiltemoment 
 
Gebed 
Jezus, 
Jij gaat voor ons uit. 
Jij gaat verder 
dan wij kunnen of willen. 
Jezus, 
Jij vraagt ons om jouw volgeling te zijn, 
laat ons niet staan 
en zet onze voeten en ons hart 
op het spoor van Gods zegen. Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  
Claudio Merulo (1533-1604): Toccata 5a del 2° tono 

 
 
 

 
 

Welkom om iets te drinken  
aan ons koffiehoekje! 

 
 
 
 
 
 

 

Stapt u graag mee in de beurtrol om op zondag met  

twee personen het koffiehoekje te helpen verzorgen? 
Dit betekent af en toe na de communie naar het  

koffiehoekje gaan en daar al één en ander klaarzetten.  
Na afloop van de viering kan u de mensen iets aanbieden. 

Graag uw naam doorgeven aan Agnes, 

zij staat vandaag op post! 
 

Zoals eentje om een tweede  vraagt 
en ook bijna altijd krijgt, 

of een begin niet zonder einde kan 
zo smaakt mijn koffie vandaag  

naar meer 
naar jou 

naar meer van jou. 



"De Luisterende"   
Toni Zenz 

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 
Scheidemann: Engelsche Mascerata 

 

Om in stilte te lezen 

 
Gebed 
Trouwe God, 
U roept ons, 
U draagt ons. 
Dat wij openstaan voor U, 
uw stem horen en verstaan. 
Dat dit mag te zien zijn 
in onze dienst aan elkaar, 
met trouw en toewijding. 
Gesterkt door de kracht die in ons is, 
uw Geest, ons gegeven.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 

Hij kijkt niet naar de mensen. 

Hij gaat helemaal op  
in mensovertreffende woorden. 

Hij kijkt omhoog  
en nodigt ook ons uit:  

“Luister, Israël”. 

Elk woord van de  
Blijde Boodschap  

vloeit meteen in de  
trechterschelp  

van handen en oren 
naar het hart  

van die luisterende mens. 

 
Dit beeld heeft de neiging  

naar voor te vallen. 
De luisterende mens  

moet snel naar voor lopen. 

Is hij vooruit gedreven  
door die Boodschap  

"een huppelende vreugdebode?" 
Of dreigt hij voorover te vallen  

omdat hij uit evenwicht is geraakt door dat woord? 
Of behoort hij al tot een andere dimensie? 

In elk geval wil hij meegaan in het grote verhaal  

van God met zijn mensen. 
Daartoe is hij één en al oor! 

Inleiding op de lezingen 
God roept mensen op om anderen vrede  
aan te zeggen en hen goed nieuws te brengen. 

Zowel de profeet Jona als Jezus roept mensen - ons -  

op tot een nieuwe manier van leven. 
Gods stem klinkt overal. Willen wij Hem horen? 

 

Eerste lezing Jona 3, 1-5. 10  
 
Orgel 
Heinrich Scheidemann (1595-1663):  

Praeambulum in F (WV 39) 

 

Evangelie  Marcus 1, 14-20  
 

Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden we voor mensen die niet kunnen geloven  
in een barmhartige God, 
voor hen die alleen maar vernedering  
en onderdrukking kennen, 
voor hen die nauwelijks iets anders  
te verwachten hebben 
dan nog meer tegenslagen en nog meer ellende. 
Dat er voor hen uitzicht en toekomst mag zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden we dat er altijd mensen mogen zijn 
die anderen uit de put willen halen en bemoedigen, 
die liefde geven en recht doen 
en zo laten zien dat onze God 
een trouwe en barmhartige God is. 
Dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 
 
Bidden we voor alle jonge mensen. 
Dat zij nooit het gevoel krijgen overbodig te zijn. 
Dat zij met hun enthousiasme en creativiteit  
mogen bijdragen aan een hartelijke en uitnodigende 
geloofsgemeenschap 
en aan een wereld waar het goed is om te wonen 
voor iedereen. 
Dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 
 
In deze internationale bidweek  
bidden we om eenheid en verbondenheid  
tussen belijders van verschillende religies. 
Dat zij steeds opnieuw putten  
uit de liefdesbron die God zijn mensen aanbiedt. 
Dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 



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 
Sweelinck: Toccata 5 toni [C3] (SwWV 284) 
 

Gebed over de gaven 
God, 
deze eenvoudige gaven zijn de uitdrukking  
van wat wij trachten te doen  
in navolging van uw Zoon. 
Wij vragen U, 
aanvaard deze inspanningen 
en schenk ons telkens weer kansen  
om nieuw te worden en beter te doen. 
Dat vragen wij U 
in naam van Jezus, uw Zoon. Amen. 

 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, 
wij willen U danken voor al die mensen, 
die, door de eeuwen heen,  
uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 
 
Wij danken U  
voor al die mannen en vrouwen 
die op stap zijn gegaan  
naar een betere wereld, 
naar de realisatie van uw Rijk  
van vrede en gerechtigheid. 
 
Wij danken U voor hen die ons  
in vreugde en verdriet nabij zijn, 
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 
voor de moedigen die het nooit opgeven. 
 
Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft  
hoe wij met elkaar kunnen omgaan 

armen kunnen helpen, 
bedroefden kunnen troosten, 
voor zieken kunnen zorgen 
en een hart kunnen hebben  
voor mensen die nergens meetellen. 
 
Om zijn voorbeeld, 
om de manier waarop Gij ons lief hebt 
willen wij U danken en zeggen daarom: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 
God, onze Vader,  
die het vuur van uw liefde gelegd hebt 
in de harten van de mensen, 
hou dit in ons brandend. 
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 
om het brood te delen met elkaar (…) 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
God, wij danken U 
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.  
Van daaruit geloven wij ook dat Gij ons allen nieuw 
leven geeft, ook als wij gestorven zijn. 
Daarom bidden wij vandaag voor … 
 
Jezus heeft ons geleerd 
dat niemand groter liefde heeft 
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. 
Mag die Boodschap in ons verder groeien. 
 
Zo kan in verbondenheid  
van de ene mens met de andere 
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan 
van vrede en vriendschap. 
 
Onze Vader 
 
Bidden om vrede 
De vrede van Jezus, vragen wij U, 
van Hem die ons voorgaat 
in daden van recht en verzoening, 
van Hem die ons uitnodigt hier aan tafel. 
 

Zijn vrede mag ons deel zijn, hier en overal. 
Wij wensen het elkaar, hier in deze kerk 
en mensen die elders zijn. 
De vrede van Christus! 


