
Lied   
Liefde gaf U duizend namen,  
groot en edel, schoon en zoet,  
maar geen één 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’anderd’ren : 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk, 
komt men U, Maria, tegen, 
staat uw beeltenis te pronk, 
lacht ons toe uit lindegroen, 
bloemenkrans of blij festoen, 
moge ’t nimmer hier verand’ren: 
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren 
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 
 
Welkom 
 
Bidden om nabijheid 
God, wanneer wij ons klein en breekbaar voelen, 
wanneer wij opgaan in de maalstroom 
en onszelf dreigen te verliezen, 
doe ons dan worden als Maria, 
laat ons leven in vertrouwen 
en ontferm U dan over ons. 
 
God, wanneer we ons zó onvolmaakt voelen 
in een wereld die van ons eist dat we perfect zijn, 
wanneer wij niet tevreden zijn met wie we zijn, 
laat ons dan uw liefde voelen  
en ontferm U over ons. 
 
God, wanneer we ons opgejaagd en bedreigd voelen, 
wanneer we bijna kopje onder gaan  
in stress en haast, 
wees dan voor ons een oase van rust, 
laat ons dan thuiskomen bij U en bij Maria 
en ontferm U dan over ons. 
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Maria:  
liefdevol vertrouwen 



Eer aan God 

Gebed 
God van liefde en leven, 
Gij brengt ons vandaag weer samen in uw huis. 
Wij vragen U: maak ons stil en aandachtig  
en doe ons beseffen dat wij  
verbonden zijn met U, met Maria en met elkaar. 
Voed ons met uw levenskracht 
zodat ook wij mensen van liefde zijn. 
Vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Inleiding op de lezing 
In de eerste lezing geeft Manu Verhulst  
een kijk op een stukje uit de Handelingen 1,14. 
In het evangelie laat Johannes ons nog eens  
Jezus' grote boodschap horen: heb elkaar lief! 
 
Eerste lezing  
Maria keek uit het kleine raampje van de  
bovenzaal, richting Olijfberg. Ze zullen zo dadelijk  
allemaal weer binnenstuiven’ dacht ze. 
Al die vrienden van Jezus waarmee ze nu  
zo vertrouwd was geworden. 
Elke dag vonden ze mekaar in de bovenzaal. 
Het was hun stamcafé geworden.  
Ook de Olijfberg was een plek waar ze vaak  
bijeenkwamen. Vanaf het begin had Johannes Maria 
meegebracht en zij vond er haar vreugde in. 
Zij voelde iets van de geest die Jezus in die groep  
had teweeggebracht. Die jongens hielden van elkaar. 
Op die bewuste nacht hadden ze wel allen  
de vlucht genomen, maar nu zouden ze voor elkaar 
door een vuur gaan. Ineens kwamen ze binnen.  
Zij had hen niet horen aankomen. 
Ze bleken allen zo stil en zo ontdaan …  
‘Is er iets?’ 
Simon dronk even van de kruik  
die in een koele hoek van de zaal stond. 



‘Wij hebben Jezus gezien, wellicht voor de laatste keer.  
Hij is nu, waar Hij eigenlijk thuishoort:  
bij de Vader waar Hij zo vaak over gesproken heeft.  
Hij heeft ons de Geest beloofd, want,  
zegde Hij, gij moet veel verder gaan dan Jerusalem.  
Hij sprak over Samaria, evengoed als over Judea,  
ja, tot het einde van de aarde moet gij gaan.  
Gij zijt mijn getuigen ..’ 
De mannen luisterden instemmend naar Petrus’  
woorden, als las hij een testament voor en keken  
bezorgd naar Maria. Het zou dus gedaan zijn  
met dit gezellig onder-onsje. 
‘Toen Jezus, enkele jaren geleden uit mijn huis  
wegging,’ zei Maria, ‘heb ik hem nagekeken. 
Toen begreep ik het allemaal niet, toen dacht ik:  
het loopt allemaal op niets uit. Maar nu weet ik beter: 
Hij moest weggaan. Zo is het ook met u allemaal. 
Wij moeten mekaar durven verlaten,  
telkens weer en van niets bang zijn. 
Voelt ge niet dat Hij bij ons is en ons samenhoudt, 
waarheen we ook gaan?’ 
 
Het werd stil in de bovenzaal.  
Goed dat Maria er was om de angst af te weren  
en hen te behoeden voor ontmoediging. 
 
Lied 

Die niet wordt onderworpen  
aan macht van man en staat, 
maar rechtop, vastberaden, het leven komen laat, 
ach mochten wij geloven,  
dat geestkracht, groot en klein, 
de mensen uittilt boven de tobbers die wij zijn. 
 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie  Johannes: 13, 31-33a. 34-35 
 
Voorbeden 
Moeder Maria, Jij hebt je hart geopend  
voor het woord van God 
en uw "ja" was onvoorwaardelijk. 
Iedere dag ben Je trouw geweest,  
zelfs onder het kruis van uw Zoon. 
Daar heb Jij een nieuwe zending ontvangen: 
moeder te zijn voor allen  
die de weg naar Jezus willen gaan. 



Bid voor ons dat wij op Jou mogen lijken 
in onze dienstbaarheid aan elkaar  
en in vertrouwen op God. 

Maria, zoals vele moeders kent Gij uw Zoon. 
Als kind was je Hem heel nabij,  
maar ook toen Hij zijn eerste wonder deed. 
Je zal zeker veel aan Hem gedacht hebben  
toen Hij al predikend rondging. 
Je was er ook toen Hij stierf op het kruis. 
Jij was bij de apostelen  
toen de Geest over hen kwam en  
zij de kracht kregen  
om Jezus' verrijzenis te verkondigen. 
Maria, wees ook ons nabij  
als we bang zijn of verdriet hebben. 
Wees ons nabij opdat wij de kracht vinden  
te leven zoals uw Zoon, Jezus. 
Waar vriendschap is en liefde .. 
 
Maria, jJj weet wat het is:  
mee-lijden, je Zoon zien sterven. 
Wij bidden Je voor alle ouders  
die machteloos staan om het lijden van hun kind 
door ziekte, verslaving, depressie  
of welke reden ook. 
Wij bidden Je om alle ouders die hun kind verloren. 
Wij bidden Je voor allen die mee-lijden  
onder het kruis van een geliefde.  
Maria, wij danken Je om jouw voorbeeld  
en help ons staande te blijven  
in moeilijke momenten. 
Waar vriendschap is en liefde .. 
 
Maria, jij was erbij toen op Pinksteren  
de Heilige Geest bij de apostelen kwam.  
Jij stond met hen aan het begin  
van de levende kerk. 
Wij bidden Je voor allen die voor anderen zorgen,  
die anderen moed geven. 
Wij bidden Je ook voor allen die zich inzetten  
voor de droom van het Rijk Gods. 
Wij bidden Je  
voor allen die in zijn Geest de kerk  
vandaag gestalte willen geven. 
Maria, wij danken Je  
omdat Jij zoveel mensen  
kracht geeft. 
Waar vriendschap is en liefde .. 
 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, die Vader is,  
en ons de wereld schenkt. 
Ik geloof daarom dat God naar ons toekomt 
en zegt: Ik wil met jou iets nieuws beginnen. 
Zo roept en zendt Hij ons om van de wereld  
een thuis te maken: een wereld vol goedheid, 
rechtvaardigheid, liefde en vrede. 
Ik geloof in Jezus,  
die geroepen en gezonden werd  
om lief en leed met ons te delen. 
Ik geloof dat God zijn Geest  
van liefde en goedheid schenkt  
aan elke mens op aarde. 
Ik geloof dat Hij ons roept en zendt  
om daarvan getuigen te zijn in woord en daad. 
Ik geloof dat Hij met ons verder gaat, 
over alle grenzen heen. Amen. 
 
Offerande 
 
Dankend bij brood van leven 
Bij dit brood dat op het altaar staat  
en in een vorige viering is geconsacreerd, 
willen wij God dankbaar zijn. 
 
Voor zijn schepping waarin Hij  
ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. 
Voor het licht van zon, maan en sterren, 
voor de pracht van bloemen en planten, 
voor het wisselen van de seizoenen 
en voor alle leven hier op aarde. 
 
Willen wij God dankbaar zijn 
omdat Hij Jezus heeft gezonden, 
die ons de werkelijke waarden van het leven  
heeft kenbaar gemaakt en ons  
de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 
Willen wij God dankbaar zijn voor alle mensen  
die zich met hart en ziel inzetten  
voor het geluk en het welzijn van medemensen, 
voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap  
van liefde, voor een wereld van vrede,  
zonder haat, geweld of oorlog. 
 
Willen wij God dankbaar zijn voor het geluk  
dat we vinden in zoveel kleine dingen: 
de glimlach van een kind,  
een onverwacht teken van liefde, 
een luisterend oor, 
voor een gebaar van troost, een woord van dank, 
en het warme gevoel bij intens geluk. 
 
Willen wij God dankbaar zijn: 
voor Maria, onze hemelse moeder. 
Zij die ook pijn, angst en onzekerheid  
heeft gevoeld door de weg van Liefde  
die haar Zoon Jezus heeft gevolgd. 



Dank U God, voor alle liefde die wijzelf  
ervaren onder mensen, 
voor hen van wie we afscheid moesten nemen (…). 
Laat hen nu verder leven in uw liefde. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
Wanneer zal er een nieuwe tijd aanbreken,  
een tijd van vrede overal? 
Kan er vrede groeien tussen buren,  
tussen stadsgenoten,  
tussen veelkleurige landgenoten,  
tussen wereldburgers? 
Wanneer zal die vredestijd geboren worden? 
God, Gij daagt ons uit te leven in vrede,  
Jij zet ons aan tot verzoening. 
Schenk ons het geloof van Maria, 
trouwe volgelinge, standvastige vrouw,  
en sterk ons om uw woord van vrede  
waar te maken in de wereld van vandaag. 
Amen. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven we elkaar die vrede. 
 
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 Kees Pannekoek 
Liefhebben begint met verwondering, 
de wonderen van liefde om je heen leren zien: 
het geduld en de tederheid  
van ouders voor hun kinderen, 
de warme zorg die mensen besteden 
aan zieken en bejaarden, 
het gebaar van de hand over het hart, 
het vergeven en vergeten. 
 
Liefhebben is  
wanhoop weigeren, 
niet meehuilen met de wolven in het bos, 
wél geloven in de toekomst van onze aarde, 
wél blijven zeggen en zingen 
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld. 
 
Liefhebben is ook:  
tevreden zijn met het kleine begin, 
geloven in  het mosterdzaadje, 
de druppel op de hete plaat. 
Het is: beginnen daar waar je leeft, 
breken en delen met wie vandaag je naaste is.     



Slotgebed 
God, wij danken U vandaag om Maria. 
Zij was door haar leven een sterke vrouw  
die veel heeft meegemaakt,  
die haar Zoon ruimte gaf 
om te doen waartoe U Hem riep. 
Zij was een diepgelovige vrouw  
en daardoor kon uw goddelijk leven  
in haar groeien. 
Zij is de eeuwen door  
een steun en toeverlaat van velen geweest  
en is dat nog steeds, 
tot op de dag van vandaag. 
Blijf bij ons op voorspraak van haar,  
nu wij naar huis gaan  
en daar verder leven in uw Naam. Amen. 
  
Lied 



Koop een bloemetje voor 
jezelf of om iemand  
anders mee te plezieren 
Tegelijkertijd help je de  
mensen van welzijnsschakels 
om deze zomer een  
busuitstap te maken 
naar Pairi Daza. 

 Hartelijk dank! 

Tereken overleg(t) 
Welkom op deze informatie- en  
inspraakavond van onze  
geloofsgemeenschap  
op DINSDAG 17 mei  
in de vergaderzaal van “Ons Huis”.  
Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde 22 uur. 

Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING: HEIMOLENHERDENKING 
PINKSTERMAANDAG  
Bij het uitbreken van de Grote Oorlog zwoeren  
17 jongens van de wijk Heimolen een plechtige 
belofte: bij hun behouden terugkeer van de oorlog 
zouden ze thuis een kapel bouwen uit  
dankbaarheid voor moeder Maria.  
De 17 jongens overleefden de oorlog  
en bouwden samen, zoals beloofd,  
de Heimolenkapel.  
We herdenken hun belofte elk jaar op  
Pinkstermaandag, en dit al meer dan 100 jaar! 
Graag nodigen we u uit op maandag 6 juni,  
om 11.00 uur aan de kapel te Heimolenhoek 4, 
voor een korte gebedsviering en herdenking.  
Het koor Fiori Musicali luistert de viering op.  
Achteraf is er gelegenheid tot bijpraten met een 
hapje en drankje. We hopen veel buurtbewoners, 
nabestaanden van de 17 soldaten en  
sympathisanten te mogen verwelkomen! 
 

Neem een kijkje op onze Facebookpagina.  
Wilt u een affiche ophangen of wil u meehelpen 
aan de herdenking? Contacteer ons op dit  
mailadres: rafpraet@gmail.com 
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