
 
Intrede met orgelmuziek 
  
Verwelkoming   
Ook aan de vormelingen met familie 
 
Gebed om ontferming  
De eerste stap zetten is niet de gemakkelijkste. 
Maar, ‘t is maar één stap!  
En net die stap zet alles in beweging.  
Die stap die alle andere voorafgaat,  
bestaat in het vertrouwen  
dat mijn vader vergeeft.  
Die vader, dat is God.  
De verloren zoon, dat ben ik.  
Deze grenzeloze vergeving dat is liefde. 
 
Goede God, steeds weer roept U ons op 
om in beweging te komen. Wij bidden:  
help ons  
om jà te zeggen 
om in actie te komen 
en samen te werken aan een betere wereld. 
Amen. 
 
Lied 

Inleiding op de lezing 
Het beloofde land begint waar mensen  
elkaar erkennen als broers en zussen.  
De vader, god dus, wil zijn 2 zonen aan dezelfde tafel:  
er kan maar feest zijn, als iedereen meedoet.  
Iedereen mee in het beloofde land. 
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Evangelie  Lucas 15, 1-3.11-32    
Jezus, ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek over Jou,  
Jezus, ik hou van Jou. 
 
Lied 
Jezus, U bent het 
licht in ons leven ... 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God,  
Hij zorgt als een Vader met moederlijke liefde  
voor ons allemaal.  
  
Ik geloof in Jezus,  
die aan Gods liefde een gezicht gaf. 
Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg, 
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 
opdat niemand onderweg bezwijkt. 
 
Ik geloof in de Geest,  
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 
Hij houdt Gods liefde in ons levend. 
 
Ik geloof in de gemeenschap  
van mensen samen op weg,  
die blijft geloven in breken en delen.  
Ik geloof dat wij samen op weg zijn  
naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen. 
 
Zegening van de kruisjes met wijwater 
 
20 kinderen worden bij hun naam naar voor  
geroepen, 1 familielid komt mee. 
Zij maken een boog rond het altaar. 
De catechisten geven hen het kruisje.  
We bidden samen. 
  
Gebed door ons allen: 
God, wij hebben onze kinderen laten dopen. 
Ook nu vragen wij:  
laat hen ervaren dat Gij hen omringt met uw liefde, 
ook in moeilijke dagen,  
ook wanneer de wereld hard en koud is. 
Het kruisje dat wij is een teken dat wij  
onze kinderen willen voorgaan  
in alles wat goed en waar is, 
zodat Gij, God, zichtbaar wordt. Amen. 
  
De ouders hangen het kruisje om  
en geven hun kind  
een kruisje op het voorhoofd:  
'God zegent je en bewaart je'. 
Ieder gaat ieder zitten en de tweede groep komt. 
 
Een moment met en voor de kinderen 
 



Offerande   
Ook wij worden uitgenodigd om te delen 
om zo onze geloofsgemeenschap mee te ondersteunen. 
 
Gebed over de gaven 
God, brood en wijn staan op de tafel 
als teken van breken en delen. 
Gij helpt ons om rond deze tafel 
altijd opnieuw te kiezen  
om elkaar te dragen en te helpen. 
Laat Jezus hierin ons voorbeeld zijn. Amen. 
 
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wij danken U, God:  
Gij geeft ons ogen om elkaar te zien  
en een mond om met elkaar te spreken.  
Gij legt de liefde in ons hart  
om met elkaar te delen, ook wat moeilijk is.  
 
Gij zijt goed voor alle mensen.  
Wij danken U voor Jezus:  
Hij heeft ons gezegd wie wij zijn:  
broers en zussen, kinderen van U,  
onze Vader. 
 
Hij brengt ons hier samen rond deze éne tafel  
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.  
(…). 
we staan recht voor deze woorden van  
de instelling van de eucharistie: 
 
Daarom zijn wij hier samen, Vader. 
Wij vieren zijn dood en zijn verrijzenis.  
Gij hebt Hem nieuw leven gegeven,  
Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons. 
 
Daarom bidden we voor alle mensen  
die gestorven zijn en dicht bij ons blijven (…). 
Maar we denken ook aan hen  
wiens naam niet genoemd wordt.  
Gij laat allen toch leven in uw liefde. 
 
Vader, Gij hebt ons uitgenodigd  
om aan deze tafel te eten van het brood,  
het teken van Jezus, zelf. 
Wij bidden U: maak ons sterk,  
zodat wij doen wat Gij van ons verwacht. 
 
Denk aan paus Franciscus, aan bisschop Lode  
en allen die leerling van uw Zoon willen zijn:  
dat wij vrede en vreugde brengen  
aan alle mensen. 



Bidden we daarom met woorden van Jezus: 
 
Onze Vader 
We bidden met open handen als teken van  
onze solidariteit die we willen delen: 
 
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, in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
Jezus, als wij liefdevol luisteren naar elkaar en 
met elkaar in gesprek gaan, zoals Gij deed,  
bouwen wij mee aan Gods rijk van vrede. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communie 
 
Om in stilte te lezen 
 
Verbonden met mensen in het Zuiden. 
Yassen houdt van toneelspelen bij Theatre Day  
Productions in Gaza, een dichtbevolkte strook land  
in bezet Palestijns gebied. Jongeren leren er samen 
werken en samen spelen. Zo vinden ze af en toe een  
uitweg voor de problemen in hun leven. De voorbije 
twee jaar maakten corona en de oorlog in Gaza het 
erg moeilijk om theater bij de mensen te brengen. 
De herinneringen aan de oorlog, de verwoesting en 
de vele doden zijn moeilijk te dragen. Maar via de 
samenwerking in het theater groeit er weer wat  
leven. Yassen wil zich verder inzetten als toneelleraar 
bij de jongeren en studeert nu ook lichamelijke  
opvoeding aan de universiteit.  
“Cultuur maakt verandering mogelijk.” zegt hij.  
Samen kunnen zij het anders aanpakken.  
In Gaza groeit de 25%-revolutie. 
 
 
Uit de map van 
Broederlijk Delen 

Vrede voor Oekraine 



Voorbeden 
Vanuit het geloof dat we samen delen, 
bidden wij tot U, God onze Vader,  
met goeie hoop en heel veel liefde. 
 

Bidden wij voor de jongste zoon: 
voor mensen die hun land verlaten 
op zoek naar vrede en een beter bestaan. 

 
 
 
 

We bidden voor de oudste zoon: 
voor mensen die vastzitten  
in ontgoocheling, wanhoop of verdriet 
en geen nieuwe toekomst verwachten. 
Ga met ons door de dagen ... 
 

Bidden wij om vaders en moeders: wijze mensen, 
die wachten en uitzien omdat ze geloven, 
die anderen bevestigen, 
die alles wat vreemd is, vertrouwd maken. 
Ga met ons door de dagen ... 
 

Bidden wij voor alle vormelingen en hun familie 
dat zij voelen dat wij samen één gemeenschap zijn 
vanuit geloof en vertrouwen 
in een God, die mensen nabij is. 
Ga met ons door de dagen ... 
 

Maken wij het even stil om na te denken over: 
Wat is mijn uitdaging voor de komende week? 
Hoe wil of kan ik werken aan een betere wereld? 
 

Wie wil kan dit straks op een kaartje schrijven  
en in het mandje leggen achteraan op de tafel leggen. 
We nemen jouw intentie volgende week mee  
in ons gebed. 
 

Slotlied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kracht van verbinden, als grond van bestaan,  
vanuit wat Hij deed, wat Hij zei,   
stevig geworteld en vrij om te gaan,  
in kwetsbaarheid sterk en nabij.   
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Fijn dat je erbij was en dank voor je gebed! 
 

 Kaarten ook nu nog te koop  
achteraan in de kerk. 

Vieringen GOEDE WEEK:  
De vieringen in de Goede Week zijn altijd 
heel speciaal, niet alleen door de stoelen  
die anders staan in de kerk. Kom je ook? 
Palmzondag 10 april om 10u30. 
Verzoeningsviering: dinsdag 12 april om 19u30. 
Witte Donderdag: donderdag 14 april om 19u30. 
Goede Vrijdag: vrijdag 15 april:  
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle  
(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg). 
- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk. 
- om 19u30: viering 
Vieringen PASEN: Het grote feest! 
Paaszaterdag 20 april om 20u00: Paaswake  
met gastkoor Sint-Cecilia. 
Paaszondag 21 april om 10u30: Gezinsviering. 
Daarna rapen we paaseieren in de tuin van de pastorij. 




