
 

 

 

 

 

 

 

We horen van mensen dat het deugd kan doen  

om eens de kerk binnen te lopen.  

Daarom zetten we de openingsuren nog eens op een 

rijtje van de verschillende kerken van onze parochie. 

Dat kan de grote poort zijn  

of wie weet een zijdeur, 

soms zal er wat licht branden  

of hoor je er een streepje muziek. 

Dit alles in de hoop  

dat jij je er uitgenodigd weet. 

 

 

Sint-Nicolaaskerk 

van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur 

zaterdagnamiddag van 14 uur tot 18 uur     

op zondag van 10  uur tot 12 uur  

en van 14 uur tot 16 uur 

                    

Onze-Lieve-Vrouwkerk  

van dinsdag tot zaterdag van 9 uur tot 11.30 uur 

 

Onze-Lieve-Vrouw ten Boskerk 

(Nieuwkerken) 

elke dag van 9.30 uur tot 16 uur    

 

Sint-Jozefkerk (Tereken) 

elke dag van 9 uur tot 16 uur  

 

Sint-Catharinakerk (Sinaai) 

elke dag van 9 uur tot 16 uur  

Pastoor Van Arskerk (Watermolenstraat) 

op zondag van 10.30 uur -11.30 uur 

Sint Jobkerk (Puivelde) 

op zaterdag tussen 17 uur en 18 uur 

 

Heilige Familiekerk  

op zondag van 9 uur tot 12 uur 

Sint-Andreas (Belsele) 

op zondag tussen 9 uur en 10 uur 

Vijfde paaszondag  

B jaar 

02 mei 2021 

 

 

 
 VASTHOUDEN 

VERBINDEN 

Orgel 

 

Intredelied 

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 

Welkom 
Jezus zegt: 'Ik ben de ware wijnstok'.  

En de mensen uit zijn tijd begrepen wat Hij zei:  

Hij is iemand die beantwoordt aan wat God  

verwacht en wilt.  

Als Jezus verder zegt: 'Jullie zijn de ranken.'  

dan begrepen de mensen dat ook:  

zij / wij kunnen iets van ons leven maken,  

als wij ons vasthouden aan ons geloof, 

vanuit vertrouwen in de verbondenheid  

met Jezus en met God.  

Als die verbondenheid er is, dragen we vrucht: 

niemand wordt nog uitgesloten en ieder kan  

zich ontplooien volgens eigen mogelijkheden,  

dan zet men zich in voor het geluk van de ander.  

Vasthouden dus ... 



Gebed om nabijheid 

Heer, Gij zijt de Grond  

waarin we geworteld zijn, 

de sterke Wijnstok waarmee we verbonden zijn. 

Op die manier geeft Gij ons uw liefde door. 

Gij blijft bij ons  

zodat wij die liefde verder kunnen doorgeven. 

Christus, tijdens uw leven  

hebt Gij U verbonden met alle mensen, 

Gij trok U de pijn aan van mensen. 

Gij blijft ook bij ons  

om ons het lot van anderen aan te trekken. 

Heer, ontferm U … 
 

Heer, als andere zekerheden ons ontglippen, 

realiseren we ons des te meer dat Gij er zijt, 

dat Gij uw hand op onze schouder legt, 

dat wij met U verbonden blijven  

zoals een wijnrank met zijn wijnstok. 

Heer, ontferm U  ... 
 

Gebed 

Jezus, leer mij te blijven in U, 

ook als U gaat snoeien. 

Ik weet dat het uw liefde is. 

Jezus leer mij te groeien in U. 

Laat mij bloeien met alle levenskracht  

die in U is. Amen. 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Lied ZJ 779 

Ik ben de wijnstok,  
mijn Vader de wijngaardenier, 
Gij zijt de ranken, dus blijft in mij,  
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier, 
dus blijft in mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 
  
Laat dan mijn woorden  
uw waarheid en uw leven zijn, 
blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf, 
Gij zult vol vreugde zijn. 
Bidt om de geest, om het brood en de wijn 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
 
 
 

Gebed 

Graag wil ik met Jezus verbonden blijven, God, 

en door Hem met U. 

Gij zijt de oorsprong van mijn leven. 

Bij U vind ik mijn wortels. 

Jezus vormt de Wijnstok, gegroeid uit uw liefde. 

En ik wil een rank zijn,  

verbonden met die Wijnstok 

en delend in dezelfde bron van Levend Water. 

Laat het aan mij ook te zien zijn  

dat ik in U geloof en bij U mijn vreugde vind. 

Maak van mij een 'goed' mens 

die de wereld inkleurt met liefde en hoop, 

tederheid en vriendschap. Amen. 

 
 

Lied 

Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop: 
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 



Vredewens 
Wij bidden om vrede zodat mensen en volken  

naar elkaar toe stappen en elkaar de hand reiken. 

Nu nog symbolisch, 

want we blijven geloven in Gods visioen van vrede  

dat wij kunnen waarmaken, hier en nu.  
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 En wensen wij elkaar van harte die vrede. 

 

Inleiding op de communie 

"Blijf in Mij, dan blijf ik in u", zegt de Heer. 

"Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht 

zo zal er vreugde zijn op aarde; 

vrijheid en vrede, in mijn naam". 

 
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 lezen 
De wijnstok en de ranken. 

Het is een mooi beeld  

van verbondenheid met God en met de mensen. 

 

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk. 

Het vermeerdert je draagkracht  

en maakt je weerbaarheid groter. 

 

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,  

van onuitputtelijke levenskracht. 

De wijnstok dient nergens anders voor  

dan om vruchtbaar te zijn in de ranken. 

Jezus is de ware Wijnstok. 

Door zijn levenskracht mogen wij,  

als levende ranken, vrucht dragen. 

 

Vrucht dragen is echter geen synoniem  

van succes, prestatie of efficiëntie. 

Die woorden vinden we niet in het evangelie. 

De vruchten waaraan Jezus denkt,  

kunnen enkel vruchten zijn  

van liefde,  

dienstbaarheid  

en eenheid. 

In geloof  

zijn we verbonden  

met Jezus en met de Vader,  

in liefde  

zijn we verbonden  

met onze medemensen. 

Lezing 1 Johannes 3, 18-24  

In deze brief helpt de apostel Johannes ons  

om te kunnen leven in verbondenheid met God: 

samengevat: niet liefhebben met woorden,  

maar wel vanuit waarachtige daden. 

 

Orgel 

 

Evangelie  Johannes 15, 1-8 

Jezus, ik denk aan Jou 

Jezus, ik spreek met Jou 
Jezus, ik hou van Jou. 

  

 Homilie 
 

Voorbeden 

God,  

Laat ons zijn zoals Jezus: 

dat wij, hen die het moeilijk hebben, 

dicht bij ons laten komen,  

naar hen luisteren, 

hen troosten en bemoedigen. 

Zend ons uw geest, Heer. 

Gij kunt ons herscheppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ons zijn als Jezus: 

dat wij elkaar leven en liefde geven. 

Gij maakt de aarde nieuw. 

Zend uw Geest ... 
 

Laat ons zijn als de Wijngaardenier,  

als U dus, God: 

die snoeit en doet bloeien, 

die levenskansen geeft, 

in wiens leven wij geborgen mogen zijn. 

Zend uw Geest en wij worden herschapen 

en de hele aarde wordt nieuw. 

Zend uw Geest … 
 
Zend uw Geest van leven 

voor allen die leven in gemis. 

En wij vragen uw Geest van leven  

voor hen die gestorven zijn (…). 

Zend uw Geest,  

dat zij worden herschapen  

Zend uw Geest … 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader 

Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.   

  

En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  

vóór alle tijden geboren uit de Vader.   

  

God uit God, licht uit licht,  

ware God uit de ware God.  

Geboren, niet geschapen,  

één in wezen met de Vader,  

en door wie alles geschapen is.  

 

Hij is voor ons mensen  

en omwille van ons heil  

uit de hemel neergedaald.   

  

Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de Maagd Maria  

en is mens geworden.  

 

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus  

en is begraven.  

Hij is verrezen op de derde dag,  

volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel,  

zit aan de rechterhand van de Vader.  

Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden  

en aan zijn rijk komt geen einde.   

  

Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft,  

die voortkomt uit de Vader en de Zoon;  

die tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,  

die gesproken heeft door de profeten.   

  

Ik geloof in de ene, heilige,  

katholieke en apostolische kerk.  

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.  

Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk. Amen.  
 

Offerande 
 

Gebed over de gaven 

Heer God,  

geef recht aan de verdrukten 

brood en drank aan wie hongerig en dorstig zijn. 

Aanvaard deze gaven van brood en wijn. 

Zegen ons en deze gaven 

opdat wij mensen worden die begaan zijn  

met het lot van anderen 

en tot breken en delen bereid zijn.  

Dit vragen wij U door Jezus Christus, 

die ons dit heeft voorgedaan. Amen. 

 

Gebed bij brood van leven Huub Oosterhuis 
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. 

 

God, Gij weet wat er in ons, mensen, omgaat 

aan hoop en twijfel, domheid,  

drift, plezier en onzekerheid. 
 

Gij peilt ons denken  

Gij verstaat wat onzegbaar is  
 

Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart, 

op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 

en niemand of hij heeft een naam bij U. 

En niemand valt, of hij valt in uw handen 

en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 
 

Maar nooit heeft iemand U gezien. 

In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.  

En diep in de aarde klinkt uw stem niet  

en ook uit de hoogte niet. 

 

En niemand die de dood is ingegaan,  

keerde ooit terug om ons van U te groeten. 

 

Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 

Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet. 

Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 

 

Maar soms herinneren wij ons een naam,  

een oud verhaal dat ons is doorverteld, 

over een mens die vol was van uw kracht,  

Jezus van Nazareth, een Jodenman. 

Die op de laatste avond van zijn leven (…). 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Hij was, zoals wij zouden willen zijn:  

een mens van God, een vriend, een licht, 

een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd  

en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
 

Tot zijn gedachtenis delen wij dit brood  

om goed weten wat ons te wachten staat,  

als wij leven, Hem achterna. 
 

Zend daarom uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, geef ons vrede,  

omwille van Jezus Christus. Amen. 

 

Onze Vader 

 

 

 


