
Eén vingerknip en je krijgt een compleet  

nieuw bestaan. Radio1 producer Krista Bracke, 

ging in 2009 door een hel, omdat bacteriën haar 

lichaam willen overnemen, maar sterke en straffe 

mensen wilden haar niet laten gaan.  

Met succes, al draagt ze de sporen van het zware 

gevecht dat ze heeft geleverd.  

Ze vertelt ons over haar strijd om met de  

beperkingen van haar nieuwe leven om te gaan:  

opnieuw evenwicht vinden in haar bestaan en als 

mama van twee zonen en grenzen verleggen.  

Zeven jaar later kan ze weer stappen, zwemmen, 

fietsen, autorijden, zelfs tango dansen. 

Ook met dit kiemkrachtgesprek willen we ruimte 

bieden voor inkeer, dialoog en diversiteit. We zijn 

ervan overtuigd dat Krista zo met ons deze reeks 

op een bijzondere manier kan afsluiten. Met haar 

levenskracht en levenszin kan ze ons allen  

bemoedigen. Daarom is ieder van u van harte  

welkom op maandag 15 mei om 20u00. 

We bieden u een drankje aan en luisteren naar de 

spreker. Maar er is ook  gelegenheid om met haar 

en elkaar in gesprek te gaan. 

Rond 21u45 sluiten we de avond af  met een 

bezinnend gebedsmoment. 

Bij binnenkomen  vragen we een bijdrage van € 5.  

Deze avond gaat door in de grote zaal van Ons 

Huis, Schoolstraat 270, maandag 15 mei om 

20u00. 

Lied 

Moet ik langs dreigend en donker ravijn, 
nooit zal ik listige vijanden vrezen. 
God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn, 
God zal een steun en een trooster mij wezen. 

God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon, 
Hij laat voor 't oog van zijn vijand mij eten, 
heeft mij zijn lavende beker geboon: 
'k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten. 

Welkom 
Wie ergens naar binnen wil, moet allereerst de toe-
gangsdeur vinden. Op zoek naar geluk en vreugde in 
dit leven moet je weten in welke richting je moet 
zoeken. "Ik ben de deur", zegt Jezus vandaag in het 
evangelie.  
We kennen Jezus beter als de herder. Toch kunnen 
we ons ook herkennen in het beeld van de deur. 
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Geroepen om ‘deur’ te zijn 



Bidden om Gods nabijheid  
God, Gij houdt van ons als een Goede Herder.  
In Jezus hebt Gij dat getoond. 
Gij hebt aandacht voor élke mens,  
groot of klein, arm of rijk, 
zoals een herder die ál zijn schapen kent.  
Wees hier bij ons en spreek ons aan; 
roep ons om herders te zijn voor elkaar 
zoals Jezus. 
Amen. 
 

Loflied 

Gebed  
God, Gij die Jezus vervuld hebt  
met herderlijke zorg voor al uw mensen, 
breng zijn Woord in ons tot leven, 
opdat wij zouden horen en verstaan  
wat Hij ons wil zeggen.  
Schep ruimte in ons,  
opdat wij Hem kunnen volgen in een wereld, 
waar ruimte is voor iedereen. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
In de lezing verkondigt Petrus dat Jezus de weg 
heeft geopend naar Gods Geest voor elke mens. 
Jezus zelf noemt zich in het evangelie ‘de deur’, 
een vertrouwde doorgang voor ‘de schapen’, op-
dat zij leven zouden ontvangen in overvloed. 
 
Eerste lezing Handelingen 2, 14a. 36-41  
 
Orgel    

Slotgebed 
God, Herder en Hoeder van ons leven, 
de weg, die Gij ons hebt gewezen  
in Jezus van Nazareth, 
geeft zin en vruchtbaarheid aan ons bestaan. 
Breng ons steeds weer samen  
rond zijn bevrijdend Woord. 
Maak ons tot herders en hoeders voor elkaar. 
Maak ons tot een gemeenschap 
die zich terecht tooit met de naam van  
Jezus, de Christus, onze goede Herder. Amen. 
 
Lied 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 
Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

Om in stilte te lezen 
 

Jezus gebruikt graag voor zichzelf 
beelden uit het herdersbestaan. 
Hij is de deur naar de schaapsstal, 
een betrouwbare toegang voor het Leven. 
Door Hem klinkt ook de vertrouwde stem 
van de Herder die zijn schapen vooruitgaat. 
Al die beelden spreken van bevrijd leven, 
van ruimte en van een weldadige toekomst. 
In Hem is er niets van bedreiging. 
Er is geen plaats voor angst of dood. 
Luisteren naar zijn vertrouwde stem 
doet mensen nieuwe wegen gaan. 
Hij roept op om zelf bevrijdend te leven, 
om ruimte te scheppen voor iedereen. 
 
Wim Holderman. 



Beziel ons met uw Geest, 
boetseer ons tot mensen voor mensen, 
evenbeelden van uw zorg om alles en allen. 
Maak onze handen vrij  
en leer ons brood breken, wereldwijd; 
leer ons hoop schenken  
aan de mensen van nu en morgen. 
 
Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn, 
levende wezens van tastbare liefde,  
van voelbare toekomst, 
van een levende God, tot wie wij mogen bidden: 
 
Onze Vader    
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 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus, 
Gij hebt uw apostelen en leerlingen opgeroepen  
om U te volgen en te leven zoals Gij: 
met aandacht en liefde voor mensen, 
met eerbied en gerechtigheid voor elke mens. 
Daarom was uw eerste wens  
toen Gij verschenen zijt aan uw leerlingen:  
“vrede zij u”.  
Moge dat ook vandaag uw Woord zijn aan ons. 
Moge uw vrede onder ons groeien. Amen. 
 

Die vrede 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 
 
 
 
 

Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie     
Joh. 10, 1-10  
 
Homilie 
 
Voorbeden   
Wij bidden voor ouders en grootouders: 
dat zij voor hun kinderen en kleinkinderen 
de weg openleggen langs waar  
zij God leren kennen en mogen ontmoeten. 

Voor kinderen en jonge mensen bidden wij: 
dat zij mensen mogen ontmoeten 
in wie zij de nabijheid van God kunnen ontdekken 
en dat zij zo Gods liefde mogen ervaren. 
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Voor alle mensen in deze biddende gemeenschap: 
dat wij voor elkaar als deuren kunnen zijn 
die toegang geven tot de herderlijke zorg 
van God en Jezus, 
en dat wij zo mogen groeien in gelovig vertrouwen.  
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Bidden wij dat vrouwen en mannen  
zich geroepen weten tot herderlijke dienstbaarheid 
in de kerk en in de wereld: 
dat wij ons hart en ons leven open stellen 
voor God, voor Jezus en voor de mensen. 
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God,  
Schepper van al wat leeft, 
een God van liefde, 
 
die ons, mensen, heeft gemaakt  
naar zijn eigen beeld, om op Hem te gelijken, 
om ons stap voor stap leven te geven 
in al zijn volheid. 
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Ik geloof in Jezus van Nazareth, 
die onder ons leefde  
als een deur naar de onzichtbare God,  
die de weg ging van liefde voor elke mens. 
Ik geloof dat God Jezus deed opstaan  
uit de dood  
en dat Hij leeft tot op vandaag. 
 
Ik geloof in een gemeenschap van mensen  
die samenkomt in Jezus' naam  
om het Brood te breken en te delen,  
om te leven van zijn Woord,  
om te dienen zoals Hij. 
 
Ik geloof in de heilige Geest 
die ons één maakt in verscheidenheid, 
die ons in herinnering brengt  
wat we nooit mogen vergeten:  
dat de God van leven en liefde 
hier en nu aanwezig is 
en ons roept tot een leven, 
waaraan geen einde komt. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, uw liefde is zonder grenzen.  
Jezus voelde zich zo door U geborgen en gesteund,  
dat Hij zoveel liefde gaf,  
dat Hij zelfs zijn leven over had  
voor het geluk van eenvoudige, kleine mensen.  
Hij bleef hen trouw omdat Hij van hen hield.  
Dit brood en deze wijn zetten wij op deze tafel,  
omdat wij als leerlingen van Jezus  
ook ons leven willen toewijden aan mensen.  
Wij willen ons brood delen met elkaar  
en meeleven met het lief en het leed van anderen.  
Zegen daarom deze gaven 
en hou van ons  
zoals Gij ook van Jezus hebt gehouden. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder  
de weg van het leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Wij danken U voor alle mensen 
die ons woorden van hoop toespreken,  
die ons nabij blijven  
in uren van angst en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan 
en ons doen groeien  
tot nieuwe levenskracht. 

Wij danken U 
voor al het goede dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. 
Daarom richten wij ons tot U met de woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
 
Gij die telkens weer mensen bezielt, 
Gij die telkens weer geroepen wordt  
bij wieg en graf, bij rouwen en bij 'houden van', 
 
naar U wordt uitgezien  
als naar een Goede Herder, Jezus Christus, 
die zich als brood voor de wereld  
heeft geschonken. 
 
Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, 
zijn stem niet meer gehoord mocht worden, 
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, ... 

Wij bidden U, open ons hart 
voor de vragende aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen,  
opdat wij het zoeken van mensen zien, 
open onze oren,  
opdat wij het diepste verhaal van mensen horen. 
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden 
dat breken en delen het geheim is van samenleven. 
 
Zo komen wij op het spoor van Jezus, 
die mensen doet opstaan uit onmacht, 
zo bouwen wij mee aan een wereld 
waar ruimte is voor iedereen, 
waar mensen met elkaar  
de weg van het leven gaan. 
 
Wij bidden voor hen 
die een stuk levensweg met ons meegaan, 
voor hen die op ons rekenen, 
voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen. 
 
Wij gedenken ook hen  
van wie wij afscheid hebben genomen; 
ook al zijn zij gestorven, 
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. (…) 


