
Bedevaart Banneux 

Wil je mee op bedevaart naar Banneux?   
Op een 20 km onder Luik ligt deze verschijnings-
plaats van O.L. Vrouw in 1933. Jaarlijks gaan we 
vanuit het bisdom met een groep van bijna 300 
personen voor 4 dagen op bedevaart. Dit jaar van 
6 tot 10 juli. We worden begeleid door ere-vicaris 
Van Puyenbroeck. We verblijven er in groep in de 
hospitaliteit. Er is een gezellige familiesfeer en we 
vertoeven in een rustige omgeving in de natuur 
zonder veel drukte.   
Voor de deelname is de prijs € 180, met inbegrip 
van verblijf in tweepersoonskamer met toilet en 
douche en de reis heen en terug met liftbus.  
Inschrijven tot 12 mei 2015. 
 
Voor meer info: dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 
132, Sint-Niklaas, tel 03/776.78.33 

De Meimaand is begonnen 

 
Volgende zondag 10 mei (10 u. 30) 
staat Maria centraal in onze viering.   

Lied   

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Welkom 
Wijnstokken en wijnranken waren voor de tijdgeno-
ten van Jezus alledaagse, vertrouwde beelden. 
Overal in de hofjes van de mensen, langs de weg en 
op de rotsige bergflanken rijpten er druiven. 
Iedereen kon zien hoe ranken die stevig verbonden 
waren met de wijnstok, goede en rijpe vruchten 
voortbrachten. Maar een geknakte rank verdorde, 
bracht niets meer op en werd weggesnoeid. 
Geen wonder dus dat de verbondenheid tussen de 
wijnranken en de wijnstok beeld geworden is voor de 
verbondenheid tussen Jezus en zijn leerlingen. 
 
In die verbondenheid nemen wij kinderen mee door 
het doopsel. Vandaag worden hier 10 kinderen ge-
doopt: 8 deze namiddag en 2 in deze viering. Wel-
kom aan Svea en Leonel en hun familie. 
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Goed verbonden 



Belofte van ouders, meter en peter 
 
Handoplegging door de gemeenschap 
Lieve God, 
Jezus heeft kinderen de hand opgelegd, 
als teken van liefde, zorg en bescherming. 
Wij willen hetzelfde doen  
en vragen U, 
dat wij onze handen steeds gebruiken  
om goed te zijn voor Svea en Leonel; 
dat wij hen steeds de hand  
boven het hoofd houden; 
dat deze kinderen mogen ervaren 
dat Gij uw beschermende hand nooit terugtrekt. 
Laat hen in ons midden opgroeien 
als gelukkige en tevreden kinderen. Amen. 
 
Loflied 

Gebed  
Heer, Gij zijt de wijnstok, wij de ranken. 
Wie met U verbonden blijft, draagt vrucht. 
Wees aanwezig in de gemeenschap 
die hier samenkomt, 
zodat wij ons kunnen voeden  
aan uw levenskracht. 
Wees vooral aanwezig bij de kinderen 
die hier vandaag gedoopt worden 
en bij hun families. 
Voed hen met uw liefde die leven geeft 
en die mensen gelukkig wil maken. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de lezing horen we hoe Paulus contact zoekt 
met de leerlingen van Jezus in Jeruzalem. Hij voegt 
zich bij hun gemeenschap. En als gemeenschap 
zijn zij verbonden met Jezus en met God, zoals 

Lied 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
 
Hij doet ons kiezen voor de mens,  
bedreigd, verarmd, vergeten.  
Hij voert ons naar de laatste grens  
om van elkaar te weten. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 



Communie 
 

Slotgebed 
Heer, onze God,  
zoals de wijnstok sap geeft aan de ranken  
opdat zij vruchten dragen,  
zo geeft Jezus ons uw Leven en uw Liefde  
opdat wij in liefde zouden leven met elk-ander  
en rijke vruchten dragen. 
Gij hebt ons nodig  
om in deze tijd het werk voort te zetten  
dat Gij in Jezus begonnen zijt. 
Reinig en bevrijd ons van alles wat onvruchtbaar is. 
Verdiep onze eenheid met Jezus  
en met allen die met Hem verbonden zijn. Amen.  

Om in stilte te lezen 
 

Het zijn prachtige beelden: 
God als wijnbouwer, 
de eigenaar die zorg draagt 
en die levenskansen geeft; 
Jezus als de enige echte wijnstok, 
die zijn leven doorgeeft; 
en wij, die op die wijnstok geënt zijn 
en die uiteindelijk vrucht dragen. 
Deze beelden zeggen alles 
over het bij elkaar horen 
van God, Jezus en de mensen. 
Ze verwoorden 
dat alleen leven in verbondenheid 
iets waar maakt van het Rijk van God. 
Om uit te kunnen groeien 
tot een mens van God 
mogen we onze kracht en ons voorbeeld 
halen bij die Man van Nazareth. 
Hij is een nooit uitgeputte Bron van leven  
en van inspiratie. 
Los van Hem wordt ons leven 
dor, droog en vruchteloos. 
Maar in verbondenheid met Hem, 
puttend uit zijn Geest, 
zijn we bij de Wijnbouwer in goede handen. 
Geënt op het leven van Jezus 
levert ons leven vruchten af 
van liefde, van goedheid  
en vrede in overvloed. 

Wim Holterman osfs 

wijnranken verbonden zijn met de wijnstok. Zo ver-
telt ons  het evangelie. 
 
Eerste lezing  
Hand. 9, 26-31   
 
Orgel    
 
Evangelie      

Joh. 15,1-8  
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God; 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 
 
Ik geloof in Jezus; 
Hij wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is 
en nog groeien kan. 
 
Ik geloof in de Geest; 
Hij helpt ons 
om goed te zijn voor elkaar. 
 
Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 
 
Doopsel van Svea en Leonel 
Doopsel met water 
Zalving met chrisma 
Aansteken van de doopkaars 
 
Voorbeden   
God is de Wijnbouwer, 
Jezus de Wijnstok en wij de ranken. 
Bidden wij om verbondenheid met Jezus,  
om oog en hart voor zijn Evangelie  
zodat het vrucht mag dragen in ons doen en laten. 

Bidden wij om een solidaire samenleving,  
om gemeenschapszin,  
die mensen samen brengt en samen houdt; 
om rechtvaardigheid en vrede, 
die echte levenskansen geven aan alle mensen. 
 
Dat ons bidden … 



Bidden we om moed en creativiteit  
in het zoeken naar mogelijkheden  
om te zorgen voor mensen die het moeilijk hebben, 
slachtoffers van natuurrampen, zoals in Nepal, 
vluchtelingen, op zoek naar een nieuw leven, 
mensen die gevangen zitten in armoede. 
 
Dat ons bidden … 
 
Bidden wij voor Svea en Leonel, 
dat zij onbezorgd mogen opgroeien; 
dat zij tot de ontdekking mogen komen,  
dat het leven waard is geleefd te worden  
en dat wij allen hen daarbij mogen helpen. 
 
Dat ons bidden … 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God en Vader,  
in dit teken gedenken wij onze band met uw Zoon. 
Hij is de Wijnstok,  
wij mogen ranken zijn. 
Geef dat wij, door Jezus gedragen en gevoed, 
steeds met Hem en met U verbonden mogen blijven. 
Dat vragen wij U, nu en voor altijd. Amen.   
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Heer, onze God, wij danken U 
voor ons bestaan als uw mensen. 
Maar vooral danken wij U 
omdat Gij ons gemaakt hebt om lief te hebben  
en bemind te worden. 
Wij danken U omdat Jezus,  
uw Zoon, 
de broosheid van ons bestaan  
niet geschuwd heeft, 
maar ten volle heeft beleefd, 
en zo ons leven, 
ook wanneer het hier op aarde 
beëindigd is, 
optilt tot een nieuwe  
schepping 
bestemd voor uw eeuwigheid  
waaraan geen einde komt. 
Daarvoor danken wij U 
en zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig ... 
 
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, 
om de vruchten van deze aarde. 
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus,  
die ons een weg voorleefde 
van liefde en rechtvaardigheid, 
helemaal uw droom. 
Hij was een mens naar uw hart. 

Wij danken U 
omdat wij, naar zijn voorbeeld, 
liefde mogen zijn voor elkaar. 
 
Mens van liefde zijn voor de anderen: 
zo was Jezus ook op die avond, 
toen Hij afscheid nam van zijn apostelen. (…) 
 
Heer Jezus, 
wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Nu wij hier samen zijn om zijn leven te gedenken, 
om ons geloof in zijn opstanding te belijden 
en zijn toekomst te vieren, 
betrekken wij daarin allen 
die door de dood van ons zijn heengegaan 
en van wie wij geloven dat zij leven bij U. (…) 
 
Omdat wij elkaar hard nodig hebben,  
bidden wij U: 
zend uw Geest in ons midden 
en maak van ons mensen 
die leven in liefde voor elkaar. 
 
Geef dat er voldoende aandacht is 
voor alle kinderen 
en voor alle mensen die het moeilijk hebben. 
 
Zo zendt Gij ook ons 
om vrede te stichten op aarde, 
om recht te doen aan al uw mensen 
en om samen met hen 
hoopvol uw Koninkrijk tegemoet te gaan. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
God, ontferm U over onze wereld. 
Toon ons uw weg,  
uw weg van vrede 
die het conflict niet ontloopt,  
maar het aanpakt, 
geweldloos met de kracht  
van hoop, geloof en liefde. 
 

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. 


