
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Bedevaart Banneux 

Ook dit jaar gaan we vanuit het bisdom Gent  

op bedevaart naar Banneux.  

In dit dorpje in de provincie Luik verscheen  

O.L. Vrouw in 1933 achtmaal als maagd der Armen. 

Ze vroeg om veel te bidden  

en onze handen in het water te steken van de bron, 

die zij had aangewezen.  

Wil je niet te ver weg,  

enkele dagen samen bij Haar zijn,  

kom dan mee van 9 tot en met 13 juli 2018.  

We hopen weer met ruim 250 personen te zijn, 

bedevaarders en medewerkers die goed voor je 

zorgen. We verblijven samen in de hospitaliteit in 

tweepersoonskamers en met vol pension.  

Je reist met bussen met lift gedurende  

ongeveer 2 uren en je betaalt 200 euro.  

Info krijg je bij dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 132 

Sint-Niklaas of via 03 776 78 33. 

Inschrijven kan tot 30 mei 2018. 

Goed om weten 

Vanuit de bezorgdheid van velen onder u wanneer 

mensen aan de kerk bedelen, vermelden we ter 

informatie dat onze geloofsgemeenschap al jaren 

per maand € 200 stort aan VLOS om vluchtelingen 

te helpen. In die zin is het goed om deze mensen 

naar VLOS door te verwijzen om zo meer structurele 

hulp te krijgen. Wie graag geeft aan de kerk, is daar 

natuurlijk nog steeds vrij in! 

Orgelmuziek bij intrede. 
 

Met psalm 23, een psalm van koning David  

bidden we dat wij openkomen voor  

Gods Aanwezigheid in ons leven. 

De Heer is mijn herder. Er ontbreekt mij niets.  

Hij laat mij rusten in groene weiden  

en zorgt ervoor dat ik kan drinken.  

Hij geeft mij kracht en leidt mij langs veilige paden 

want God is zijn naam.  

Al gaat mijn weg door een donker dal,  

ik ben niet bang, want Jij God, bent bij mij.  

Jouw bescherming geeft mij moed.  

Jij nodigt mij uit aan tafel. 

Je zalft mijn hoofd met olie  

en vult mijn beker tot de rand.  

En dat allemaal voor het oog van wie tegen mij is.  

Geluk en genade volgen mij  

alle dagen van mijn leven. 

En altijd kom ik terug in het huis van de Heer, 

daar wil ik voor altijd wonen.  
 

Mogen wij zo uw Aanwezigheid ervaren, 

Herder van mensen. Amen. 

Geroepen  

om lief te hebben 
 

 
 
 
 

 

Vierde paaszondag  
Roepingenzondag 22 april 2018 



Welkom 

 

Gebed 

God van mensen, als een Goede Herder  

zijt Gij onze Gids. 

Geef dat wij Jou volgen 

en zo het beste van onszelf delen  

voor het welzijn van elkaar. 

Wij vragen dit in naam van Jezus,  

de Verrezen Heer. Amen. 

 

Lied 

Gebed 

Goede Herder, 

Gij kent ons ten dieptse, 

Gij bemoedigt ons om ons uw weg te volgen 

Gij vormt ons, in de Geest van Jezus, 

tot herders en hoeders voor elkaar. 

Gij vormt ons ons tot een gemeenschap 

die zich leerling noemt van Jezus,  

Liefdevolle Herder en Hoeder van mensen. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
Er was eens een acteur die befaamd was voor het 
brengen van klassiekers en heel bekend was om 
zijn voorstellingen van Shakespeare.  
Op het einde van zijn shows besloot hij zijn 
voorstelling met het voordragen van psalm 23.  
Op een indrukwekkende manier zei hij:  
"De Heer is mijn herder.  
Het zal mij aan niets ontbreken…" 
Telkens kon je dan een muis horen lopen, 
zo stil was het. Daarna gaf het publiek een 
donderend applaus. Maar op een avond,  
net voor de acteur psalm 23 wilde voordragen, 
kwam een jongeman uit het publiek naar voren.  
Hij vroeg: "Mag ik vanavond psalm 23 brengen?" 
Verbaasd over dit ongewone verzoek,  
nodigde de acteur de man uit op het podium.  
Hij begon de woorden van psalm 23 uit te spreken. 
Toen hij gedaan had, was er geen applaus.  
En er was ook geen staande ovatie. 
De mensen waren zo geroerd  
dat sommigen tranen in de ogen hadden.  
Verbaasd over wat hij hoorde en zag, vroeg de 
acteur aan de man: "Ik heb jaren ervaring in het 
brengen van psalm 23. Ik versta de kunst van het 
voordragen maar ik heb nog nooit een publiek zo 
kunnen raken als jij vanavond. Wat is je geheim? "  
"Wel, u kent de psalm, maar ik ken de Herder." 
 Bron: Al de dagen van ons leven, Kok/Averbode, 2000 



Onze Vader 

 

Vredewens 

'God neemt foto’s' – zei hij, 

Hij maakt er honderden  

en ’s nachts ontwikkelt Hij ze : 
 

iemand poetst de schoenen, 

iemand geeft drinken door,  

iemand deelt een appel, 

iemand bidt bij een lieve dode, 

iemand zet de tafel, 

iemand leert anderen praten 

iemand geeft hoop, 

iemand waakt bij een ander, 

… 

’s Morgens  

zijn de foto’s klaar 

elke foto is een verhaal 

en op elke foto  

een herder. 

God glimlacht, de zon komt om zijn mond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u… 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

 

 

 

Evangelie   
Johannes 10, 11-18 

 

Acclamatie  
ZJ 4e blz 37 

Alleluia….  
Ik ben de goede herder, Ik ken mijn schapen  
en de schapen kennen Mij. 
 

Homilie 

 

Voorbeden 

Zegen God,  

de liefde die ons samenbindt, 

zegen allen die zich verbonden hebben, 

sommigen al 50 jaar lang. 

Maar zegen ook hen 

wiens liefde niet kon blijven duren. 

Zegen hen die kunnen ontvangen en delen, 

die elkaar tot bemoediging en troost zijn  

die zich geven in liefde  

die zorg dragen voor jong en oud. 

Gij roept ons op uw kinderen te zijn, 

wij worden gedragen door uw liefde. 

Gij omringt ons met uw Geest. 

Zegen God, onze verbondenheid met elkaar, 

onze zorg voor allen die alleen staan. 

Zegen ons  

wanneer wij elkaar beschermen, 

wanneer we eerbiedig met elkaar omgaan, 

wanneer we ons toevertrouwen aan elkaar. 

Gij omringt ons met uw Geest. 

Zend uw Geest … 
 
Zegen God, 

de jongens en meisjes  

die vorige week werden gevormd. 

Zegen de kindjes die werden gedoopt: 

Lilly Heirman 

Esmée Laheyne 

Aliyana Goddaert 

Kobe Pipers 

Joannes Martens. 

Zegen de zieken, 

zegen allen die wij in ons gebed meedragen, 

zegen de mensen die gestorven zijn en 

zijn overgegaan naar uw volle Licht. 

Gij omringt ons met uw Geest. 

Zend uw Geest … 
 



Geloofsbelijdenis 
In verbondenheid met de vormelingen van  

vorige week, spreken we ons geloof uit  

met de woorden uit hun vormselviering. 

 

Ik geloof in God. Ik hoor Hem. 

Hij roept mij om steeds het goede te doen. 

Ik geloof in Jezus, ik zie Hem. 

Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 
 

Ik geloof in de Geest. Ik voel Hem. 

Hij geeft mij de kracht om door te gaan. 
 

Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk. 

Ik ben blij dat ik erbij hoor. 
 

Ik geloof in Gods Koninkrijk. 

Ik ben bereid om mijn steentje  

bij te dragen. 

Ik beloof heel mijn leven  

trouw te blijven aan dit geloof. 
 

Ik beloof mij in te zetten  

voor het evangelie van Jezus Christus. 

  

Offerande 
 

Gebed over de gaven  

God, onze Vader, Jezus is een Goede Herder. 

Hij luistert en begrijpt onze noden 

Onze gaven en dit brood en deze wijn, 

bieden wij U aan als teken  

van onze bereidheid om ons in te zetten  

voor onze medemensen, naar het voorbeeld  

van Jezus, de Verrezen Heer. Amen. 
 

Gebed bij brood en wijn van leven 

Goede God, wij danken U  

omdat Gij een God van liefde zijt. 
 

Wij danken U omdat wij U kunnen vinden 

in elke goede mens, in zachte ogen,  

in een teder gebaar en in alle mensen  

die om ons bekommerd zijn,  

die ons vergeven en aanmoedigen. 
 

Wij danken U omdat Gij altijd voor ons zorgt, 

ons helpt te groeien in mens-zijn. 

Omdat wij dit mogen ontdekken, telkens weer, 

zingen wij U toe: 

Gij hebt ons uw Geest ingeblazen:  

verstand in ons hoofd en gevoel in ons hart. 

Om de mensen die we tegenkomen,  

graag te zien en ons het lot aan te trekken  

van wie vergeten worden. 

 

God van leven, wij danken U voor Jezus. 

Gij hebt Hem aan ons gegeven. 

Hij is een herder voor mensen, 

Hij is onze weg gegaan,  

in vreugde en verdriet,  

zelfs in lijden en dood.  

Maar Gij hebt Hem  

doen opstaan. 

Gij hebt zijn leven  

bewaard voor altijd. 

 

Dat leven heeft Hij gevierd in woord en gebaar, 

om nooit te vergeten, 

op zijn laatste avond als mens tussen mensen. 

Het was een sterk teken van zijn liefde. 
(instellingswoorden …) 

 

Geest van God, adem van leven …. 
 

God van leven, vandaag breken wij dit brood  

en delen wij het met elkaar 

en geloven wij dat Jezus ons laat delen  

in de kracht van zijn Geest. 

 

Zijn Geest zendt ons naar elkaar  

om elkaars leven te delen. 

In het bijzonder zendt Hij ons naar mensen  

die het moeilijk hebben  

en naar mensen die niet meetellen. 

 

In de kracht van die Geest willen wij Kerk zijn,  

een gelovige gemeenschap in dienstbaarheid,  

vriendschap en verbondenheid. 

Wij voelen ons verenigd met zovelen, die,  

waar ook ter wereld,  

leven in dienst van mensen. 

 

Wij voelen ons ook verbonden  

met allen die ons zijn voorgegaan 

en die Gij over de dood heen, leven blijft geven. 

Vandaag bidden wij in het bijzonder voor  

(…). 

We dragen alle gekende en ongekende mensen 

mee. 

Dankbaar voor allen en alles, God, vragen wij U: 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede, omwille van Jezus Christus. 

Amen. 

 


