
Slotgebed 
Wij hebben gehoord, God,  
wat Jezus na aan het hart lag,  
waar Hij vol van was,  
toen Hij, met de dood voor ogen,  
zijn volgelingen als vrienden  
aan elkaar toevertrouwde. 
Houd zijn woorden onder ons levendig,  
opdat zijn verwachtingen van toen  
gerealiseerd mogen worden  
door zijn volgelingen van vandaag en morgen. 
Amen.  

Mededelingen 

Zending en zegen 

Laurette en Honré 
nodigen alle aanwe-
zigen uit om het 
glas te heffen op 
hun jubileum. 

We nodigen u graag uit op het overlegmoment van 

onze geloofsgemeenschap.  
De materiële pijler  

wordt toegelicht en we gaan 
erover met elkaar in gesprek.  

Verder brengen we u  

op de hoogte van de 
'toekomst van onze kerken en 

dekenaten', we kijken terug naar wat voorbij is  
en horen wat hier zoal leeft.   

IEDEREEN is van harte welkom! 
U vindt een gedetailleerde uitnodiging  

bij het koffiehoekje. 

Donderdag 28 april om 20u  
in het vergaderzaaltje van Ons Huis. 

Na deze viering kaarsenverkoop  
door JOKRI (= Jonge Christenen)  
van het Waasland om hun deelname  
aan de Wereldjongerendagen  
deze zomer in Krakau 
mee te sponsoren.   Van harte aanbevolen! 

Bedevaart Banneux 

Ook dit jaar gaan we op bedevaart  
naar Banneux het dorpje in de provincie  

Luik. O.L. Vrouw verscheen in 1933  
8x als maagd der Armen.  

Wil je niet te ver weg, enkele dagen  

samen bij Haar zijn, kom dan mee van  
11 tot/met 15 juli 2016.  

Ik hoop weer met ruim 250 personen te zijn, bedevaarders 
en medewerkers die goed voor je zorgen. We verblijven in 

de hospitaliteit in tweepersoonskamers en met vol pension. 
De reis gebeurt met bussen met lift (ongeveer  2 uur) voor 

de prijs van  € 190. Inschrijven vóór 21 mei 2016.  

Voor meer info: dr. J. van Tichelen, Vijfstraten 132  
Sint-Niklaas, tel 03/776.78.33 

Zondag 24 april 2016 
c - jaar

2° Paaszondag 
Zo zien  
wij Hem  
vandaag 

3° Paaszondag 
vormselviering voor  

63 jongens en meisjes 

Ik zeg je: sta op 

5° Paaszondag 

Zo lief 
heeft God ons 

4° Paaszondag 
Zo luisteren wij 
naar zijn stem 

vandaag 

6° Paaszondag 

7° Paaszondag 

Hemelvaart 
Eerste communie voor 
19 jongens en meisjes 

van de Heilig-Hartschool, 
de Watertoren en de Ark 

PINKSTEREN

Ik zeg je, 
  sta op  ! 

PASEN 
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Lied 

Nu zend uw Geest als een vuur,  
als een stem in ons midden, 
dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen, 
en zo voortaan eren Gods heilige naam 
en Hem in waarheid aanbidden. 
 
Welkom 
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie 
leerlingen van Mij zijn, als jullie elkaar liefheb-
ben. Vandaag danken wij met Honoré en Lau-
rette Hermans-Van Daele en hun familie om 50 
jaar huwelijksliefde en –trouw doorheen goede 
en kwade dagen.  
 

Bidden om Gods nabijheid 
God, in uw Zoon Jezus  
hebt Gij laten zien hoeveel Gij van ons houdt.  
Hij nodigt ons uit om elkaar lief te hebben,  
zoals Hij van mensen hield. 
Wees bij ons aanwezig 
en laat ons delen in zijn kracht 
die mensen gelukkig maakt. 
Zo willen wij ervan getuigen 
dat wij zijn leerlingen zijn. 
Amen. 
 
Gloria 

 
 
 
 
 
 
Lied   

kan delen  
omdat hij geschenken krijgt 
 

kan stelling nemen  
omdat hij niveau heeft  
 

kan zwijgen en luisteren 
omdat hij Gods stem gelooft  
 

kan dansen  
omdat hij de melodie hoort 
 

kan optreden  
omdat hij God kan laten voorgaan  
 

kan er zijn voor de mensen  
omdat hij er is voor zichzelf  
 

kan er zijn voor zichzelf  
omdat God er is voor hem. 



Geef dat wij elkaar niet in de steek laten, 
dat wij open staan voor elkaar. 
Leer ons voorkeur te hebben voor de armen, 
voor de mensen  
die geen vriendschap of liefde ontvangen. 
 

Op uw Geest vertrouwen wij voor de kerk, 
voor allen die haar leiden, 
voor allen die een bijzondere plaats innemen  
in ons hart en in ons leven, 
voor hen die ons voorgingen in geloof (…) 
 

Breng in ons midden  
een nieuwe hemel en aarde , 
nieuwe hoop op geluk en vrede: 
dan is er vreugde, vrijheid en vriendschap 
voor allen die leven. Amen. 
 

Onze Vader 
 

Bidden om vrede 
God, Gij wilt alles nieuw maken 
in ons en in onze wereld 
door uw liefde voor elke mens. 
Zet ons op weg 
om aan die liefde vlees en bloed geven  
in onze omgang met elkaar, 
Dan zullen we uitgroeien  
tot een gemeenschap en een wereld 
waarin wij elkaar tot vrede zijn. Amen. 
 

Die vrede van God zij altijd met u. 
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. 
 

Communie 

Om in stilte te lezen 
 

Wie zich geliefd weet 
door God  
 

kan loslaten  
omdat hij zich veilig voelt 
 

kan weggeven  
omdat hij overvloed kent 
 

kan zich iets ontzeggen  
omdat hij geniet 
 

kan onvoorwaardelijk liefhebben 
omdat hij zich geliefd weet  

Gebed 
Barmhartige God, 
Gij vertrouwt mensen aan elkaar toe 
opdat zij er zouden zijn voor elkaar. 
Daarin laat Gij uw liefdevolle aanwezigheid  
Ervaren aan mensen. 
Spreek tot ons uw Woord en inspireer ons,  
geef ons bondgenoten 
die ons helpen en stimuleren  
om de goede dingen van het leven  
te betrachten voor elke mens,  
waar ook ter wereld 
en ons ervoor in te zetten. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
“Zie, Ik maak alles nieuw”, sprak God. En Hij 
deed Jezus opstaan uit de dood. Vanuit dit ver-
rijzenisgeloof worden wij opgeroepen om te 
leven in liefde, zo lezen we in het evangelie. 
 

Eerste lezing  
Openbaring 21, 1-5a 
 

Orgel 
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie   
Joh. 13, 31-33a. 34-35  
 

Homilie 
 

Voorbeden 
God wil ons in zijn grote liefde nabij zijn  
en vraagt ons om elkaar lief te hebben. 
Daarom bidden we dankbaar voor Laurette en 
Honoré, die 50 jaar gehuwd zijn: 
moge hun liefde ook na al die jaren 
verder groeien tot geluk van henzelf 
en van allen die met hen mee leven. 

Voor alle mensen die zich met een warm hart 
inzetten voor hun medemensen: 
dat ze in de liefde van God kracht vinden 
voor hun engagement 
en dat hun inzet mag spreken 
van Gods liefdevolle nabijheid. 
 

Ubi caritas … 
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Voor mensen die alle vertrouwen in het leven 
hebben verloren: 
dat zij liefdevolle medemensen mogen ontmoeten 
die hen moed en vertrouwen kunnen inspreken 
en dat ook wij zulke mensen mogen zijn. 
 

Ubi caritas … 
 

Voor kinderen en jongeren: 
dat zij zich omringd mogen weten door liefdevolle 
mensen - ouders, opvoeders, begeleiders - 
die hun échte levenswaarden voorleven.  
 

Ubi caritas … 
 

Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God, de Vader van het leven, 
zin en grond van ons bestaan,  
hoop en uitzicht door alles heen.  
 

Wij geloven in Jezus,  
Gods mens geworden  liefde,  
de ‘Mens voor anderen’, 
gekruisigd en gedood,  
maar levend voorgoed,  
de Mens om nooit te vergeten  
voor mensen van alle tijden.  
 

Wij geloven in zijn Geest,  
die levend maakt en kracht geeft,  
hoop en toekomst biedt, 
die werkt in mens en tijd,  
die kwaad en onrecht aandurft,  
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 

Wij geloven in zijn Kerk van mensen,  
op weg van donker naar Licht,  
van afstandelijkheid naar nabijheid.  
Wij geloven in een christelijk leven  
als een weg naar Liefde die volkomen is.  
Amen. 
 

Offerande 

Liefde is geven, uit zichzelf treden, 
d'ander aanvaarden zoals hij is, 
zichzelf vergeten, d'ander begrijpen; 
dan zal het leven één liefde zijn. 
 

Want waar wij samen, alles beleven; 
lief en leed delen, zoals het brood: 
daar is de Heer, ook in ons midden, 
daar wordt geschapen een nieuwe dag. 
 

Gebed over de gaven 
God van liefde, 
in de handen van uw Zoon 
is breken en delen 
voor ons een teken geworden van herkenning. 
Geef dat wij zijn gebod van liefde tastbaar maken, 
alle dagen van ons leven. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van Leven 
God onze Vader, wij danken U 
dat Gij ons gemaakt hebt  
om veel te betekenen voor elkaar, 
om bij elkaar iets te ontdekken 
van uw eigen scheppende liefde en trouw. 
Wij danken U dat wij thuis mogen zijn bij elkaar 
en in goede en kwade dagen  
op anderen mogen rekenen. 
 

Wij danken U, God, 
voor al het wonderlijke dat mensen voor 
elkaar kunnen betekenen, 
voor allen die Gij gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven, 
voor de mensen die elkaar liefhebben, 
voor hen die om anderen bekommerd zijn. 
 

Om al die mensen, God, loven en danken wij U: 
 

Heilig, heilig, heilig ... 
 

Wij danken U vooral, God, voor Jezus, 
die ons blijft voorgaan en bemoedigen. 
zijn Geest is onze levenskracht. 
Opdat mensen met God en met elkaar 
in liefde verbonden zouden zijn, 
nam Jezus op die laatste avond  ( …) 
 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 

Wij danken U, God,  
dat Gij ons in Jezus hebt laten zien 
dat Gij van ons houdt en ons nabij blijft. 
Ook nu is Jezus in ons midden. 
 

Wij danken U, dat Gij van mensen houdt 
en met hen door de tijden gaat. 
Blijf bij ons, reik uw hand,  
blijf ons in mensen nabij. 


