
Blijf in ’t Vlaamse harte tronen 
als de hoogste koningin, 
als de beste moeder wonen 
in elk Vlaamse huisgezin. 
Sta ons bij in alle nood,  
nu en in het uur der dood, 
ons, uw kind’ren en ook d’ andr’en. 
Liefste Lieve Vrouw van Vland’ren! 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen! 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Bedevaart Banneux 

Dit jaar is er vanuit het bisdom Gent weer  
een bedevaart naar Banneux. Onze Lieve  

Vrouw verscheen er in 1933 achtmaal  
als Maagd der Armen. Ze vroeg om veel te  

bidden en onze handen in het water te  

steken van de bron, die zij had aangewezen.  
Wil je niet te ver weg, enkele dagen samen  

bij Haar zijn, kom dan mee van 10 tot en met 14 juli 
2017. We hopen weer met ruim 200 personen te zijn, 

bedevaarders en medewerkers die goed voor je zorgen. 
We verblijven samen in de hospitaliteit in tweepersoons-

kamers en met vol pension. De reis gebeurt met bussen 

met lift (ongeveer 2 uur) en de prijs is € 195, reis en ver-
blijf. Inschrijven vóór 31 mei 2017. Dit jaar bidden en  

bezinnen we in de geest "leven in dankbaarheid". 
Voor meer info: dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 132  

Sint-Niklaas, tel 03/77678 33 

KIEMKRACHTGESPREK: maandag 15 mei - 20u  

in de grote zaal van Ons Huis. 
Met Krista Bracke, over levenskracht,  

zich gesteund weten, leven en hoop  
en grenzen verleggen, met beperkingen.  

Het wil een hoopvolle avond zijn die ons  

begeestert om ook in moeilijke tijden  
verder te kunnen. Van harte welkom!   

Inkom = € 5,- (incl. drankje). 

Dank aan alle mensen die Gods liefde  
verkondigen in woord en daad. 

 
 

En aan 
 
 
 
 
 

 
 
 

die als coördinatoren mee zorg dragen  
voor de pijler 'Verkondiging' 

Ingrid Houtekier Agnes Heylen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lied   
Hoe zacht klinkt mij in d'oren,  
het blijde Wees Gegroet,  
simpel, zuiver en zoet,  
als ‘t lied der englenkoren. 
Avé Maria, Avé Maria, 
o kon ik door mijn zingen 
uw moederhart doordringen. 
Avé Maria, Maria ! 
 
Met d'engelen hoog verheven,  
in 't zegevierend hof, 
daar zingen w"eens uw lof v 
oor gans het eeuwig leven. 
Avé Maria, Avé Maria, … 
 
Welkom 
Velen dragen haar in het hart:  

Maria, onze lieve Vrouw.  

Zo verkondigde zij Gods liefde aan de mensen. 
 

Maria is voor ons een lichtend voorbeeld. 

Daarom willen we tot haar bidden. 

 
Tot haar bidden we: 
Maria, met bewondering en dankbaarheid  
om wie Gij zijt, komen we U groeten. 
Op vele momenten  
zoeken wij uw warmte en uw licht. 
Wij bidden U: wees bij ons in dit uur, 
dat wij ons hart openen voor uw woord 
leid ons zo naar uw Zoon, Jezus. 
Laten onze kaarsen hiervan een teken zijn. Amen. 
Terwijl we de kaarsen bij uw beeld aansteken, 

zingen we U toe: 

5de  Paaszondag  
a-jaar 
14 mei 2017 

… als Moeder, als Vader 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Vrouwe, ik kom om U te danken  
voor deze heil'ge stond. 
Ik weet dat Gij mij liefhebt,  
altijd meer nog elke dag; 
Ik bezit alleen de grote vreugde,  
dat ik U beminnen mag (2x). 
 
Lezing   Manu Verhulst 

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild,  

met iets ontembaars in zijn ogen en zijn haren.  

Zij zag hem verre wegen gaan, onbegaanbare paden  
in de bergen, tot in de woestijn, dagenlang. 

Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen,  
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.  

Zij zag Hem over zieken gebogen,  

zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht. 
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging,  

terwijl alle anderen terugweken.  
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten,  

en hoorde van een grote zondares  
die Hem gezalfd had.  

Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd  

en hoorde mensen zeggen: "'t Moest er van komen." 
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden  

terechtgesteld, heeft zij Hem opnieuw teruggezien. 
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver, ook al kon zij 

nog enkele lieve woorden van Hem opvangen. 

Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,  
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.  

Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd  
geloodst en door de eerste ruzies,  

zodat zij "moeder" gingen zeggen tegen haar. 
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën  

en over bergen, naar alle mensen, grote en kleine. 

Zij luisterde naar hun verhalen  
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.  

En toen zag zij hoe, overal ter wereld,  
slaven werden vrijgelaten,  

armen niet verstoten en zieken  

met liefde werden opgenomen. 
Toen zij het wonder zag gebeuren  

van de nieuwe wereld: toen zegde zij stilletjes  
voor zich uit: "Magnificat. Hij maakt alles groot." 

 

Om in stilte te lezen 
Velen van ons vinden in het 'Ja-woord" van Maria 
een onuitputtelijke bron  

voor eigen kracht. 
Het vreugdevol gekregen leven  

in haar schoot, 

leven dat van God komt, 
het breekt haar hart open, 

ze snelt naar buiten. 
 

Wie God bemint kan zich niet weerhouden 
om zich het lot van anderen aan te trekken, 

wie ze ook zijn, en je doet het met spoed. 
Midden een groeiende cultuur van de dood 

leven we met haar vragen en haar hoop. 

We kijken met kinderlijk vertrouwen op 
naar die dienende vrouw,  

teken van Gods betrokkenheid. 
Waarachtig leven 

is immers zorg dragen voor elkaar en.... 

het doen met spoed. 
Moge Maria een zegen zijn voor velen, 

voor ieder van ons.   P. Scheelen 

Vredewens 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
God, onze Vader, U hebt ons bijeengebracht  
om uw Woord te vieren en maaltijd te houden. 
Mag uw Geest ons de kracht geven  
om uw goedheid verder te verkondigen 
door een leven van naastenliefde,  
in vertrouwen, in geloof,  
in dankbaarheid en dienstbaarheid,  
op de wijze zoals Maria door het leven ging. 
Amen. 
 

Lied 
Liefde gaf U duizend namen, 
groot en edel, schoon en zoet. 
Maar geen een die ’t hart der Vlamen 
even hoog verblijden doet 
als de naam, o Moedermaagd, 
die Gij in ons landje draagt. 
Schoner klinkt hij dan al d’ andr’en! 
Onze Lieve Vrouw van Vlandr’en! 
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen! 
 
 



Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U,  
dat Gij een God van mensen zijt, 
dat deze wereld U ter harte gaat, 
dat wij U mogen noemen "onze God en Vader". 
  
U prijzen wij met diepe vreugde: 
Gij zijt vol liefde, boven verwachting. 
Want voor heel de aarde hebt Gij grote dingen  
gedaan, aan alle volkeren uw barmhartigheid  
getoond. Daarom zingen wij U toe: 
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Gij hebt uw liefde en licht uitgereikt  
naar een diepgelovige vrouw, Maria, 
de moeder van Jezus, uw Zoon. 

 

Gij komt ons bevrijden, Allerhoogste zo nabije God. 
Gij zijt gekomen in Jezus, de zoon van Maria. 
Wij danken U omwille van Hem. 
Iedere tijd opnieuw … 
 

Wij danken U omwille van Hem, die in de laatste 
nacht van zijn leven een teken heeft gegeven  
van zijn liefde tot het uiterste (…). 
Iedere tijd opnieuw … 
 

Wij willen zijn naam niet vergeten, God, 
alles wat Hij gezegd en gedaan heeft onder ons. 
Laat zijn Geest zich vastzetten  
in ons hoofd en in ons hart,  
in ons doen en laten, dag in, dag uit. 
Dat bidden wij U omwille van Hem en van Maria. 
Dat vragen wij U samen met allen die zich arm 
hebben gemaakt om anderen te verrijken, 
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet, 
die de zwaksten verdedigen  
en eerbied hebben voor alle leven, 
die zich kunnen verheugen om de grootheid van 
anderen en zelf op het achterplan verdwijnen  
als het om het geluk van anderen gaat. 
Iedere tijd opnieuw … 
 

Gedenk de mensen die zoals Jezus de dood zijn 
ingegaan: mogen ze mét Hem leven voor altijd (…) 
 

Verhaast de tijd en vestig uw toekomst, 
vervul uw woorden en belofte van leven 
voor allen en ieder, voor heel uw schepping. 
Maak ons ontvankelijk voor uw nieuwe schepping, 
waar Gij ons licht zijt, alles in allen. 
Iedere tijd opnieuw … 
 

 

Onze Vader 

Een stukje orgelmuziek 
 
Maria voor ons vandaag  
1.Maria zegt ja 
Maria van Nazareth is een  
gewoon meisje in een  
gewone omgeving. 
Zoals alle meisjes droomt ze  
en bouwt ze aan haar toekomst. 
Tot God in haar leven binnenbreekt en haar 
vraagt om moeder te worden van een zoon,  
die helemaal vanuit verbondenheid met God  
wil leven. Een nieuwe toekomst voor haar,  
vol vragen, een sprong in het duister…  
Maria zegt 'ja'. 
 iemand brengt bloemen bij Maria 

 
Tot Maria bidden we: 
Maria, uw leven liep anders dan Gij verwachtte, 
uw "ja"-woord had grote gevolgen. 
Wij bidden U voor alle mensen wiens leven  
overhoop wordt gegooid om welke reden ook. 
Wij bidden voor alle mensen  
die moeder of vader worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Maria zingt 
Maria waande zich niet groot,  
niet machtig en rijk. Ze zingt van vreugde  
en dankbaarheid tot haar God.  
Zij jubelt en dankt, want toen ze Gods opdracht 
over haar leven ging vermoeden,  
wist ze zich helemaal aanvaard door God.  
 iemand brengt bloemen bij Maria 

 
Tot haar bidden we: 
Maria, Gij hebt gevoeld wat het betekent  
gezien en geliefd te worden  
door mensen, door God. 
Wij bidden U dat ook wij mensen  
aankijken en liefhebben: 
allen die door de maatschappij verstoten worden,  
alle mensen die lijden en verdriet hebben,  
allen die niet gezien of erkend worden. 
Maria, we danken U omdat Gij toont  
dat mensen zelfs in moeilijke omstandigheden  
de vreugde van dragende en mee-levende  
mensen mogen smaken. 
Magnificat, jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 



3.Jezus in de huis van Zijn Vader 
Jezus groeide op. In de tempel zaten de leraren 
geboeid naar Hem te luisteren.  
Maar Jozef en Maria wisten niet waar Jezus was. 
Ze zochten Hem maar vonden Hem niet.  
Uiteindelijk kwam Hij tevoorschijn.  
"Wisten jullie dan niet dat Ik  
in het huis van Mijn Vader moest zijn?" 
iemand brengt bloemen bij Maria 

 
Tot Maria bidden we: 
Zoveel kinderen op deze wereld groeien op  
zonder hun vader of moeder.  
Zoveel kinderen voelen zich overbodig  
en minderwaardig.  
Zoveel kinderen worden gescheiden  
van hun ouders tijdens de vlucht  
voor oorlog of armoede. 
Wij bidden U voor alle mensen die leven  
met knagende onzekerheid.  
Wij danken U, Maria, omdat Gij een vrouw zijt  
die voor ons zo herkenbaar is. 
Magnificat, jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 
 
4.Maria bij het Pinksterfeest 
Haar Zoon was verrezen.  
De leerlingen en Maria  
waren in een bovenkamer bijeen.  
Ze praatten na over alles wat gebeurd was.  
De deuren en ramen waren dicht  
want ze waren bang voor de joden.  
Midden deze angst kwam het licht van Gods Geest 
binnen en veranderde hun harten.  
Dat doet de ontmoeting van Gods  
met een mens: bange mensen worden  
vurige, gedreven mensen. 
De leerlingen en Maria, stormden naar buiten  
en begonnen aan iedereen het verhaal van God 
met Mensen te vertellen. 
 iemand brengt bloemen bij Maria 
 

Tot Haar bidden we:   
Maria, U was erbij toen op Pinksteren  
de Heilige Geest bij de apostelen kwam.  
Gij stond mee aan het begin van de levende kerk. 
Wij bidden U voor eenzelfde openheid van hart  
en zo de ervaring van Gods licht. 
Wij bidden U dat we ramen en deuren  
van vastgeroeste ideeën opengooien,  
weg uit onze angst naar het volle vertrouwen  
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wij danken U voor allen die getuigen  
van Gods Geest  
en zijn liefde verkondigen in woord en daad. 
Maria, wij danken U omdat Gij zoveel mensen 
kracht geeft om Gods wil te doen. 
 
 

Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geest van God die leven geeft,  
ademruimte, kracht, 
Geest die wijs maakt, mensen raakt  
en zendt naar wie hen wacht.  
Zet mij op het spoor van Jezus,  
sterk mij, vuur mij aan, 
dat ik dankbaar, warm en blij  
getuig van uw bestaan. 
Een woord van … 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in Jou, Maria,  
en in mensen die zichzelf durven te geven. 
Ik vertrouw op jouw liefdevolle zorg, Maria, 
zoals op die van vaders, moeders  
en van mensen die zo met anderen omgaan.  
Ik geloof in Gods aanwezigheid  
die ons allemaal zonder uitzondering bemint.  
Ik geloof in Gods woord dat het volle leven  
in ons zaait zoals bij Jou, Maria. 
Ik geloof in uw Zoon, Jezus, die ons samenbindt 
als kinderen van dezelfde Vader. 
Ik geloof in Gods Geest, die Gij Maria  
binnengelaten hebt in jouw leven,  
die ook ons telkens weer kracht en inzicht geeft. 
  
Offerande 
 

Gebed over de gaven 
God, Gij leert ons oog te hebben 
voor het kleine en het geringe, 
voor wat eenvoudig is en heel gewoon, 
voor mensen die het moeilijk hebben. 
Geef ons veel hoop, geduld en geloof in U 
die wij Vader, Moeder mogen noemen,  
Laten wij brood breken en delen, ons eigen leven, 
zoals Jezus ons telkens weer toonde. 
Geef dat wij Hem zo herkennen als de Levende, 
Jezus, uw zoon, onze Heer. Amen. 


