
KIEMKRACHTGESPREK 
woensdag 29 april om 20u00 
 
"Het klimaat verandert ook mij". 
Als christen worden we opgeroepen  
om de veranderingen,  
de gebeurtenissen in de wereld ter harte  
te nemen. De klimaatverandering bv. brengt het 
leven van de aarde en van vele mensen  
in gevaar. Het gesprek met elkaar en met de  
bijbel kan ons helpen om ons op nieuwe sporen 
te zetten. Onze gids hierbij is Karel Malfliet,  
nu een nieuwe medewerker van  
Ecokerk Vlaanderen, vroeger  
werkzaam bij Broederlijk Delen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedevaart Banneux 

Wil je mee op bedevaart naar Banneux?   
Op een 20 km onder Luik ligt deze verschijnings-
plaats van O.L. Vrouw in 1933. Jaarlijks gaan we 
vanuit het bisdom met een groep van bijna 300 
personen voor 4 dagen op bedevaart. Dit jaar van 
6 tot 10 juli. We worden begeleid door ere-vicaris 
Van Puyenbroeck. We verblijven er in groep in de 
hospitaliteit. Er is een gezellige familiesfeer en we 
vertoeven in een rustige omgeving in de natuur 
zonder veel drukte.   
Voor de deelname is de prijs € 180, met inbegrip 
van verblijf in tweepersoonskamer met toilet en 
douche en de reis heen en terug met liftbus.  
Inschrijven tot 12 mei 2015. 
 
Voor meer info: dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 
132, Sint-Niklaas, tel 03/776.78.33 

Wil je graag via mail op de hoogte gehouden  
worden van een aantal activiteiten  
van onze geloofsgemeenschap,  
interessante initiatieven, … 
dan kan je gerust je mailadres bezorgen  
aan Lieve. Of haar een mailtje sturen: 
lieve.vandriessen@telenet.be. 

Lied   

Welkom 
Welkom in het huis van de Goede Herder. Hier  
mogen wij horen en voelen dat God ons graag ziet. 
Welkom aan de kinderen die op donderdag 14 mei 
hun eerste communie zullen doen en aan hun  
familie. Die kinderen hebben hier eerder al gezegd 
dat ze vrienden van Jezus willen zijn. Vandaag  
ontvangen zij een kruisje, het teken van Jezus. 
In het bijzonder welkom aan Gradice Talombo,  
die vandaag gedoopt wordt. 
Vieren wij samen vreugdevol deze dag! 
 
God heet ons welkom in zijn huis (refrein) 

4e Paaszondag - a 
26 april 2015 

  

Lieve  
herder ! 

 
 



Bidden om Gods nabijheid 
Lieve God, goede Herder, 
wij zijn welkom in uw huis. 
Daarvoor danken wij U 
samen met al de kinderen hier en hun familie. 
Toon uw liefde voor elk van ons 
door uw Woord in de Schrift 
en door de nabijheid van Jezus. 
 
Loflied 

Gebed  
God, 
wij zijn hier samen omdat wij geloven in U. 
Daarom vragen wij: 
help ons in te gaan op uw uitnodiging 
om van ons leven iets zinvols te maken. 
Maak ons bereid tot liefdevolle inzet, 
vooral voor de kinderen in ons midden, 
opdat zij Jezus leren kennen 
en mee groeien in zijn droom van liefde en vrede 
voor alle mensen. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 

In de lezing drukt Johannes zijn verwondering en 
vreugde uit over de liefde die God voor ons heeft. 
Wij zijn kinderen van God, net als Jezus.  

In het evangelie noemt Jezus zichzelf de Goede 
Herder die met veel liefde voor zijn schapen 
zorgt. 

 

Eerste lezing  
1 Joh. 3, 1-2  
 
Orgel    
 
Evangelie      

Joh. 10, 11-16  

Al  moet ik het duister in van de dood, 
ik ben niet angstig, U bent toch bij me, 
onder uw hoede durf ik het aan. 
 
Gij nodigt mij uit aan uw eigen tafel, 
en allen die tegen mij zijn 
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient, 
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, 
dat Gij mijn beker vult tot de rand. 
 
Overal komen geluk en genade 
mij tegemoet, mijn leven lang. 
En altijd kom ik terug in het huis 
van de Heer, tot in lengte van dagen. 
 
Lied 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 
Gods woorden spreken aanstekelijk echt,  
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
 
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,  
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
 
Van God gezonden, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 



Voorbede 
God, goede Herder, 
wij bidden voor alle mensen die, 
in onze wereld en in onze geloofsgemeenschap, 
voor elkaar goede herders willen zijn: 
help hen om het voorbeeld van Jezus 
in hun leven na te volgen. 

God, goede Herder, 
wij bidden voor mensen die 
hard en liefdeloos omgaan  
met hun medemensen: 
help hen om tot het inzicht te komen 
dat mensen er zijn voor elkaar. 
 
Keer U, God, naar ons toe ... 
 
God, goede Herder, 
wij bidden voor de kinderen 
die binnenkort hun eerste communie doen: 
dat zij zich gedragen voelen als uw kinderen 
en vrienden van Jezus mogen zijn. 
 
Keer U, God, naar ons toe ... 
 
God, goede Herder, 
wij bidden voor de vele mensen 
die als vluchtelingen op zoek gaan 
naar een beter leven in een nieuw land: 
dat zij herderlijke mensen ontmoeten 
die hen echte levenskansen geven. 
 
Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Slotgebed   psalm 23 
Mijn herder is de Heer, 
mij zal het nooit aan iets ontbreken. 
 
Hij brengt mij in een oase van groen, 
daar strek ik mij uit aan de rand van het water, 
daar is het goed rusten. 
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, 
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit, 
want God is zijn naam. 
 

Doopsel van Gradice 
Belofte van mama en papa 
Belofte van de meter 
Handoplegging door de gemeenschap 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat God een goede Vader is, 
die alles gemaakt heeft 
op aarde en in de lucht, 
om ons blij te maken. 
 
Wij geloven in de Vader. 
 
Ik geloof dat onze vriend Jezus 
de zoon van God is, 
en dat Hij ons leerde 
hoe wij vrienden kunnen zijn voor elkaar. 
 
Wij geloven in Jezus. 
 
Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt 
om goede en lieve mensen te worden.  
 
Wij geloven in de heilige Geest. 
 
Ik geloof dat het goed is om samen te komen 
en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden 
rond de tafel van de Heer. 
 
Wij geloven in de Kerk. 
 
Ik geloof dat wij na ons leven op de aarde, 
voor altijd zullen verder leven bij de Vader. 
 
Wij geloven in het eeuwig leven. Amen. 
 
Doopsel met water 
Zalving met chrisma 
Aansteken van de doopkaars 
 
Een kruisje voor de eerstecommuniecantjes 



Offerande    
De eerstecommunicanten komen bij de tafel zitten 
om alles goed te kunnen volgen. 
 
Gebed over de gaven 
God,  
met deze gaven denken wij aan Jezus,  
de Goede Herder, die zijn leven voor ons gaf. 
Met Hem mogen wij aanzitten aan deze tafel. 
Hij toont ons hoe groot uw liefde is 
voor alle mensen, voor ieder van ons. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, goede Vader, 
met deze kinderen en met alle mensen in de kerk 
willen wij U danken. 
Wij mogen leven in een wereld die mooi kan zijn: 
mooie bloemen en bomen, schattige dieren  
en vooral veel lieve mensen,  
die van ons houden en voor ons zorgen. 
 
Wij danken U, Vader. 
 
Wij danken U ook voor Jezus. 
Hij is een vriend voor ons. 
Hij laat ons zien,  
hoe goed Gij voor ons wel zijt, God, 
en hoe niemand bang hoeft te zijn voor U. 
 
Wij danken U, Vader. 
 
God, wij willen U danken voor Jezus 
die veel van mensen hield. 
Aan zijn vrienden heeft Hij getoond 
hoe zij zijn voorbeeld konden navolgen. 
 
Dat deed Hij die avond vóór Hij zou sterven (…) 

Om Jezus nooit te vergeten, 
zijn we hier samen aan tafel. 
Hij geeft ons dit brood en deze beker. 
Wij willen laten zien dat we bij Jezus horen 
en met Hem mee willen doen. 
 
God, wij bidden U vandaag 
voor alle mensen die van ons houden, 
onze mama en papa, onze broers en zussen, 
onze oma en opa en al onze vrienden. 

Wij bidden ook met een dankbaar hart 
voor mensen die we gekend hebben  
en die al gestorven zijn (…): 
laat hen verder leven samen met U en met Jezus. 
 
Wij bidden U, God,  
voor alle mensen die in U geloven 
en die het voorbeeld van Jezus willen volgen, 
zoals de mensen van onze geloofsgemeenschap. 
 
God, wij zijn blij met U en met Jezus. 
Wij mogen U ‘Vader’ noemen. 
Daarom bidden wij nu met Jezus’ woorden: 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, goede Herder, 
Gij wilt dat alle mensen in vrede kunnen leven. 
Wij bidden U om vrede waar nu oorlog is. 
Wij bidden U om vrede in al onze families. 
Wij bidden U om vrede voor alle kinderen. 
Help ons om zelf mensen van vrede te zijn. Amen. 
 

Die vrede van Jezus 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 
 

Er zijn goede herders 
naar wie ik opkijk, 
omdat ze een voorbeeld zijn 
van hoe ik graag zou willen leven. 
 

Er zijn goede herders 
die me helpen bij het kiezen, 
me goede raad geven 
als ik het moeilijk heb. 
 

Er zijn goede herders 
die me veel warmte en liefde geven. 
Van hen krijg ik warme knuffels, 
tederheid en aandacht. 
 

En God is al deze goede herders bij elkaar 
en nog veel meer. 
Zij geven me immers een beetje 
van wie Hij voor mij wil zijn. 


