
Vieringen GOEDE WEEK 
Palmzondag: 9 april om 10u30 
Verzoeningsviering: dinsdag 11 april om 19u30 

Witte Donderdag: donderdag 13 april om 19u30:  
samen aan tafel, ieder brengt een eenvoudige  

boterham mee om samen het Laatste Avondmaal te  

gedenken.  
Goede Vrijdag: vrijdag 14 april:  
- 15u00: We sluiten aan bij de kruisweg  
"800j kerk Sint-Niklaaas" op Castrohof,  

bij slecht weer in de Nicolaaskerk.  

Voor deze unieke gelegenheid dus geen kruisweg  
in Sint-Jozef of in de kapel van Onze Lieve Vrouw  

van Halle op Tereken. 
- 19u30: viering met koor Fiori Musicali. 

- 22u00: film, passend bij Goede Vrijdag 
- daarna: wake om in stilte naar Pasen toe te leven. 

De kerk blijft de hele nacht open voor stilte en gebed. 

- 07u00. Afsluitend gezamenlijk gebed en ontbijt. 
 

PASEN 

Paaszaterdag 15 april om 20u00:  

Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia. 
Paaszondag 16 april om 10u30:  

kindvriendelijke viering. Daarna rapen we paaseieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wordt een boek opengelegd 
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt 
en die naar ons wil horen. 
 
Hier wordt een tafel aangericht 
om Jezus te gedenken 
die voor ons leven en geluk 
zich weg heeft willen schenken. 
 
Hier delen wij het levensbrood 
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, 
vervuld van oude wensen. 
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Welkom 
Kinderen bekijken de wereld met grote ogen,  
één en al nieuwsgierigheid. 
Ouder wordend vernauwen onze ogen vaak  
tot spleetjes. We denken wel eens dat we  
het allemaal gezien hebben. 
Vandaag worden we uitgenodigd  
om terug leren zien met het hart. 
Tegen de verstarring in  
onze mentaliteit veranderen. 
Mijn visie en jouw waarheid naast elkaar leggen. 
Vrouwen als Amssetou in Burkina Faso  
zijn hiermee bezig. 
Wellicht vinden we ook in onze omgeving  
mensen die verder kijken, 
anderen voorgaan in het spoor  
van Jezus van Nazareth,  
die licht bracht voor onze wereld. 
 
Mag dat licht hier zijn, in ons samenkomen, 
terwijl we luisteren naar Gods Woord, 
in het vieren van wat onder ons al begonnen is, 
onder de naam van God, Vader, Zoon en heilige 
Geest. Amen. 
 
Bidden om Gods nabijheid psalm 139 

Voorzang 

Gij, gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij,  
Gij weet mijn gaan en mijn staan. 
Gij kent mijn gedachten van verre,  
mijn reizen en trekken, mijn rusten. 
Mijn wegen, alle, zijn U bekend,  
ieder woord dat komt op mijn lippen, 
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 
  
Lector 
Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, 
Gij weet waar ik ga of sta. 
Gij doorziet mijn gedachten van verre, 
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald 
en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd. 
Ja er komt geen woord op mijn lippen, mijn God, 
of Gij hebt het al gehoord. 
  
Om in stilte te lezen 

De onuitsprekelijke kent mij, door en door. 
Zoals geen ander mij kent, kent God mij: 
mijn zieleroerselen, gevoelens,  
gedachten, plannen, verwachtingen,  
herinneringen, verlangens, … 
God is ermee vertrouwd. 
 
Lector 
Hij draagt mij…. biedt geborgenheid, omarmt mij. 
 
Allen 

Gij, Eeuwige, peil mijn hart en ken mij,  
toets mij en weet wat er in mij omgaat. 
 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Gedachte om in deze veertigdagentijd  
mee te nemen. 
Vasten is bewuste keuzes maken,  
is richting kiezen.  
Kiezen doen we niet altijd tussen zwart en wit.  
Het is vaak het ene doen en het andere niet laten.  
Het is meestal en/en, in plaats van of/of … 
 
De keuze waarvoor de bijbel ons vandaag plaatst, 
is: 'mijn visie' en 'jouw waarheid'. 
Dé waarheid is als een diamant met vele zijden.  
Bekijken we de diamant van één kant,  
dan zien we slechts een beperkt deel  
van het geheel.  
De zijden die we bekijken kunnen fonkelen  
van schoonheid en pracht,  
de keerzijde kan nog ruw zijn, onbewerkt, dof.  
Ons zien is altijd beperkt,  
zo ook onze visie, onze waarheid.  
Proberen te zien met de ogen  van de ander,  
proberen te kijken naar de onzichtbare zijde.  
 

Help ons zo te zien, God 
dat mijn visie en de waarheid  
van andere mensen samen  
een gezamenlijke kijk brengt  
op deze wereld. 
Om dan een flits te zien  
van wie Gij  
voor ons wilt zijn. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 



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. 

 
Bidden om vrede 
Wij bidden om vrede, God,  
om vrede die elk mensenhart tot rust brengt, 
vrede die onze wereld doet herademen. 
Wij bidden om die vrede  
die ons werd toegezegd door Jezus,  
uw Zoon en uw Vredesbode. 
 Die vrede zij altijd met u. 
 En wensen wij 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. 

 
Communie 
 

Om in stilte te zijn 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor U bestaat er geen duisternis, 
voor U is de nacht even licht als de dag, 
de duisternis even stralend als het licht. 
Leid mij voort op de weg van uw dagen. 
  
Gebed  
Gij, Enige, die ons doorziet en ons hart peilt,  
verruim onze blik, verhelder ons bestaan, 
zodat uw Geest in ons werkzaam is. 
Dat in deze wereld de Mensenzoon  
aan het licht komt en wij Hem herkennen  
in Jezus, onze gids en leidsman.  
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
God kijkt niet naar het uiterlijk, maar naar het hart.  
Hij kiest de kleine David uit om het volk te leiden. 

Wie blind was krijgt een heldere kijk op Jezus, terwijl  
leiders van het volk de ogen sluiten voor het nieuwe. 

 
Eerste lezing Samuël 116, 6-7, 10-13a 

 

Orgel    
 
Evangelie    
Johannes 9, 1 - 41 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Voor alle mensen, ongezien en ongekend,  
die dag in dag uit werken 
om van deze wereld een betere plek te maken. 
Voor alle vrijwilligers van Broederlijk Delen. 
Dat zij gezien worden en erkenning krijgen, 
dat zij blijven geloven  
in de kracht van hun engagement. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Voor Amssetou en alle Burkinezen 
die elke dag opnieuw met hun talenten werken 
opdat hun gemeenschap er beter van wordt. 
Dat zij zich niet verkijken 
op grootse, kapitaalkrachtige initiatieven 
maar blijven zien dat kleinschalige organisaties 
op hun maat en van onderuit  
meer toekomst bieden. 
Heer, aanhoor ons ... 
 
Voor onszelf die leven in een rijk land. 
Dat wij ons niet blindstaren  
op altijd meer en altijd beter. 
Dat wij durven zien en inzien  
dat een cultuur van het genoeg ons op weg zet naar 
een rechtvaardige samenleving.  
En dat wij dat zelf in handen hebben. 
Heer, aanhoor ons … 
 



Geloofsbelijdenis   
Een blinde gelooft in de zon, 
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. 

Mogen we zo in God kunnen geloven. 

 
Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, 
die van mensen houdt,  
die mensen aan mensen toevertrouwt, 
die ons Jezus heeft gezonden. 
 
Ik geloof in de verrezen Christus. 
Naar zijn voorbeeld  
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn. 
Ik geloof in zijn droom mensen gelukkig te maken 
in een wereld van vriendschap, van recht  
en van gerechtigheid. 
 
Ik geloof in de Geest  
die ons tot verbondenheid oproept. 
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, 
als brood en wijn, als dank en vergeving. 
 
Hij roept ons samen  
in de gemeenschap van de Kerk. 
Hij blijft ons trouw,  
over de grenzen van de dood heen. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Als mensen van de aarde,  
geboetseerd en bezield met uw levensadem,  
brengen wij hier wat de aarde aan vruchten geeft: 
brood en wijn om te breken en te delen. 
Onze ziende blind zijn voor waar het echt om gaat,  
ons vast geloof in de kracht van het kleine, 
wij geven het U. 
Belicht deze gaven met de liefde van Jezus,  
heilig ze tot leeftocht voor onderweg, 
naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gezegend zijt Gij, God, Begin en Einde,  
Bron van liefde en vreugde.  
 
Wij danken U  
omdat Gij altijd weer bij ons zijt  
door de werken van uw handen.  
 
Gij geeft ons brood om van te leven,  
bewogen mensen om ons heen,  
een wereld waarin wij voor elkaar  
liefde en vreugde mogen zijn. 
 
Gij geeft ons ook uw Zoon, Jezus Christus.  
Midden onder ons heeft Hij geleefd.  
Hij was Mens voor anderen:  
ten volle een bewogen Mens. 

Hij nodigde ons uit te kijken met nieuwe ogen,  
om onze visie naast de waarheid van anderen  
te leggen. 
 
Aan blinden gaf Hij het vermogen  
de bloemen en de mensen te zien  
en alles wat goed en hoopvol  
is in deze wereld.  
Ontmoedigden werden door Hem getroost. 
 
Die laatste avond van zijn leven 
was zijn verlangen om blijvend mens  
bij de mensen te zijn (…). 
 
Verkondigen wij het hart van ons geloof:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vader, zo is uw Zoon in ons midden aanwezig  
in dit herdenkend samenzijn  
waar we, Hem gedenkend,  
eten van zijn Brood en drinken uit zijn Beker . 
 
Zijn Geest blijft onder ons wonen.  
Daarom bidden wij vandaag tot U:  
wees met ons, uw Kerk van bewogen mensen,  
onderweg in deze wereld.  
Draag zorg voor allen,  
laat geen mens verloren gaan  
die U met een oprecht hart zoekt.  
 
Denk ook aan hen die gestorven zijn . 
Ontvang hen met liefde in uw huis (…). 
 
Help ons zodat wij Jezus aanwezig brengen  
in het breken en delen van onze tijd  
en ons bezit,  
in onze aandacht en betrokkenheid 
rijkelijk en mild aan iedereen besteed. 
Help ons niemand te kwetsen.  
Geef dat wij niemand uitsluiten  
en menswaardige levensruimte creëren  
voor elke mens. 
 
Dan zullen wij  
kunnen geloven en getuigen 
dat Jezus in ons midden leeft. 
 
 
 

 


