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Mededelingen 
 
Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEMKRACHTGESPREK: MARC VAN TENTE 

Op woensdag 20 april om 20 u 

vergaderzaal Ons Huis 

"Vele vensters op het Mysterie" 

We leven in een boeiende maar  
verwarrende tijd. Kerken lopen leeg,  

jongeren volgen yoga of zen… Wat daarvan denken? 
De Spaans-indische theoloog Raimon Pannikar kan 

ons hierbij helpen. Juist de verschillende visies en  
levenswijzen in en buiten de kerk dwingen ons om de 

vraag te stellen: waar ging het Jezus eigenlijk om?  

Waarom is er reden om met vertrouwen en  
dankbaarheid naar de toekomst te kijken, zelfs in de 

chaotische wereld van vandaag? In Pannikars denken 
worden Westerse en Aziatische benaderingen samen-

gebracht. Hij nodigt ons uit om met durf en creativiteit 

'nieuw' te durven denken en leven. 
Hierover gaat Marc Van Tente met ons in gesprek. 

Marc Van Tente is theoloog, docent en conferencier.  
Hij schreef een boek over Pannikar. 

We nodigen nu alvast uit op 

het overlegmoment van onze 
geloofsgemeenschap.  

De materiële pijler wordt 
toegelicht en we gaan erover 

met elkaar in gesprek.  

Verder brengen we u op de 
hoogte van de 'toekomst van onze kerken en  

dekenaten'. Kijken we terug naar wat voorbij is en 
horen we wat er zoals leeft.  Van harte welkom! 

Donderdag 28 april om 20u 
in het vergaderzaaltje van Ons Huis. 

Zondag 17 april 2016 
c-jaar 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2° Paaszondag 
Zo zien  
wij Hem  
vandaag 

3° Paaszondag 
vormselviering voor  

63 jongens en meisjes 
 

Ik zeg je: sta op 

4° Paaszondag 
gedachtenisviering  
overledenen maart; 
roepingenzondag 

 

Zo luisteren wij 
naar Hem van-

5° Paaszondag 
 

6° Paaszondag 
 

7° Paaszondag 
 

Hemelvaart 
eerste communie voor 
19 jongens en meisjes 

PINKSTEREN 

PASEN 

Ik zeg je: sta op 



We dragen de kruisjes van hen die in maart  
overleden zijn, mee naar voor. Door hun naam te 
noemen komen zij in ons midden en bij het licht 
bidden wij om kracht tot leven. 
 

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 
Als Jezus ons vandaag  

in de parabel van de Goede Herder zegt: 
'Ik ken mijn schapen', 

betekent dat veel meer dan alleen maar 

'Ik weet alles over mijn schapen'. 
Dan betekent dat: Ik ben betrokken partij, 

Ik heb mijn leven helemaal met hun leven  
verbonden. 

Voor Jezus zijn we geen nummer. 

Hij draagt zorg voor ieder van ons, 
ook voor hen die gestorven zijn. 

En Hij roept ons op om  
voor onze medemensen te zorgen. 

Wie zich daartoe geroepen weet 

en dienstbaar is voor een ander, 
krijgt Gods belofte van leven in overvloed, 

leven in eeuwigheid. 
 

Gebed in stilte 
 

Bidden om vrede 
Heer Jezus,  
Gij hebt ons uw vrede aangeboden.  
Geef dat wij uw aanbod verstaan en ontvangen,  
dat wij leven in vrede,  
zoals Gij ze hebt bedoeld. 
 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En wensen wij ook elkaar die vrede toe. 
 
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. 

 

Gebed 
Heer, onze God,  
Gij kent ieder van ons bij onze naam. 
Wij bidden U vandaag om mensen 
die, zonder een vleugje jaloersheid,  
ons het allerbeste gunnen, 
die naast ons blijven staan 
als de schaduwen in ons leven  
het zonlicht verduisteren. 
Leer ons zulke herders te zijn  
voor al onze medemensen. 
Dan brengen wij uw Rijk wat dichterbij.  
Amen. 

Om in stilte te lezen 
Stilte vinden en rust 
in onze rumoerige wereld, 

dat is een kunst. 
Open en ontvankelijk  

luisteren naar wat er leeft  

in de ander, 
dat geeft ons de kans 

om voor elkaar  
een herder te zijn. 

In stille aandacht kan  

de ander tot leven komen. 
Weten dat je wordt gehoord, 

dat je mag zijn zoals je bent, 
dat schept nieuwe levenskansen. 

Luisteren naar de Stem van de Goede Herder 
geeft onvermoede perspectieven. 

Hij zegt, dat je zijn mens bent, 

door Hem gekend en bemind. 
Luisteren naar zijn Stem,  

boort in ons diepe bronnen aan. 
Hij roept ons bij onze naam 

om volop mens te zijn voor de ander 

en ook voor zijn Rijk onder ons. 
Het zet ons in beweging 

om zijn Belofte van liefde waar te maken, 
vandaag en morgen, altijd.       Wim Holterman osfs 



Wij danken U om de mens Jezus,  
die ons voorgaat en nabij blijft 
en wiens Geest kracht is om te leven. 
 
Daarom willen wij U zingen, God. 
 
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. 

 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, 
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 
 
Geen mens zult gij vergeten 
dank zij Jezus Christus,  
de Zoon van uw genade, 
die Gij hebt uitgezonden  
om tranen te drogen  
van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen  
van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag 
en vrede zelf te zijn. 
Wij danken U omdat Gij ons ruimte geeft 
en vrijheid schept 
voor heel ons leven, ten einde toe. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf (…). 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer onze God, zo gedenken wij Hem  
die weet wat lijden is en de dood heeft gezien; 
die Gij hebt opgewekt  
en een naam gegeven hebt,  
hoog boven alle namen: 
Jezus, de Heer, is Hij,  
die is en blijven zal, uw Rechterhand. 
 
En wij bidden U voor hen die gestorven zijn (…) 
 
Wij bidden U, zend ons uw Geest, 
die over deze aarde gaat 
en maak ons tot een volk  
dat recht doet om gerechtigheid; 
maak leven en welzijn  
toch groter dan oorlog en dood; 
laat ons mensen zijn  
die woningen bouwen  
voor uw Stad van vrede 
en breng ons thuis bij U. 
 
Onze Vader 

Bidden om nabijheid 
Als ik geen goede herder ben geweest, 
niet uitermate zorgzaam, 
niet lief en niet geduldig  
voor wie mij als toeverlaat zocht, 
bid ik: Heer, ontferm U over ons. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Als ik niet op mijn stappen terugkeerde 
om wie vermoeid was op te halen, 
om te troosten wie verstrikt geraakte  
in doornen van groot lijden 
en als ik niet om vergiffenis vroeg 
aan wie ik heb pijn gedaan, 
vraag ik: Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Als ik mij veel te weinig aan de liefde  
heb gewaagd, 
het herderschap van wie mij liefhadden  
niet vertrouwde, 
en ik mijn vrienden  
niet om bijstand heb gevraagd, 
bid ik: Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Gloria 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
God, Gij roept én begeleidt mensen, 
zet ons op weg, maar trekt ook met ons mee 
als een Goede Herder. 
Wij bidden U: beziel ons dit uur  
en bevestig ons in alles waartoe wij ons  
door U geroepen weten. 
Dat vragen wij U door Jezus, die uw Stem  
heeft gehoord en uw weg is gegaan  
ten einde toe. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De kerk breidt zich meer en meer uit. 

Dit ondanks de velen die zich tegen de  
christenen keren. Maar mensen als Paulus  

en Barnabas blijven getuigen:  

Jezus is onze goede herder. 
  



Eerste lezing Handelingen 13, 14. 43-52  

 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelie  Johannes 10, 27-30 
 

 

Homilie 
 
Orgel 
 
 

Voorbeden 
Bidden we voor de Kerk wereldwijd,  
om onbevangenheid en durf. 
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf, 
maar de vragen van deze tijd tracht te verstaan. 
Dat zij zich solidair toont 
met alle mensen van goede wil. 
Heer aanhoor ons ... 
 
Bidden we voor deze geloofsgemeenschap, 
om belangstelling en respect voor elkaar, 
wie de andere ook is. 
Dat wij elkaar niet ontmoedigen,  
maar bemoedigen door positief  
te denken en te spreken. 
Heer aanhoor ons ... 
 
Bidden wij voor de jongens en meisjes  
die werden gevormd: 
dat zij zich geroepen weten  
om - net als Jezus - voor mensen te zorgen 
en zich door God gedragen weten. 
Heer aanhoor ons ... 
 
Bidden wij voor alle mensen  
die het moeilijk hebben, 
die tegenslagen moeten verwerken, 
die geen hoop meer zien, 
die iemand missen… 
 
... 
Heer aanhoor ons ... 
 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offerande 
 
Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
in deze gaven van brood en wijn  
bieden wij U 
ons werk, onze zorg en onze liefde aan, 
al onze vreugdevolle en verdrietige  
ervaringen, onze dromen en idealen.  
Zegen dit alles en koester het  
in uw zorgzame vaderhanden  
en geef aan al het menselijke een goddelijke 
glans, vandaag en alle dagen. Amen.  
 
Groot dankgebed 
Wij danken U, God, voor de wondere wegen  
die mensen voor elkaar kunnen zijn, 
voor allen die Gij gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven, 
voor uw uitnodiging om,  
doorheen tekort en onvolkomenheid, 
te werken aan de mens en zijn wereld. 
 
Wij danken U om uw aanwezigheid 
in goede en kwade dagen, 
om de hoop en de toekomst die Gij zijt. 


