
Slotgebed   

Vader van het leven, 

nu wij in deze vasten opnieuw leren wat delen is  

en willen ondersteunen wat in de wereld leeft 

aan zorg en aandacht voor elkaar, 

bidden wij om uw draagkracht. 

Dat wij niet uitvallen waar op ons gerekend wordt. 

Dat de contouren van nieuwe verbondenheid 

te zien mogen zijn, deze dag  

en de dagen die komen. Tot er vervulling is. Amen. 
 

Mededelingen  
 

Slotlied Avé Maria - F. Schubert 
 

Zegen en wegzending  
Jezus’ leven is vruchtbaar geweest 

omdat Hij als de graankorrel in de aarde is gevallen 

en zich aan mensen heeft toevertrouwd. 

Wij worden uitgenodigd om in het leven van alledag 

zijn voorbeeld te volgen. 
 

Orgel 

Finale (Andante) uit Sonate nr. 6 opus 65 -  

Félix Mendelssohn-Bartholdy 

Palmzondag tot Pasen 

Via Kerknet, via radio en TV krijgen we heel wat 

aanbod om mee te vieren. Ook in onze parochie  

blijven we via streaming verbonden. Daarbij zijn op 

palmzondag alle kerken van onze parochie open tus-

sen 14u en 16u, zodat ieder een kaartje met palmtakje 

kan komen halen. Ook krijg je een klein kaarsje mee 

met de afbeelding van de paaskaars,  

wat je bij de paasviering mee kan aansteken. 
 

Meevieren via YouTube - sintjozeftereken kan: 

Palmzondag 28 maart: 10.30u 

Witte Donderdag 1 april: 20.00u 

Goede Vrijdag 2 april: 20.00u  

Om 15.00 u kan je mee de kruisweg bidden via: 

https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-heilige-

nicolaas-van- myra-sint-niklaas 

Pasen 4 april: 10.30u 

Geen paaseieren in de tuin, 

wel een tocht die je kan 

maken: er valt immers  

‘iets te rapen!’ 
 

Wie graag een verzoeningsgesprek,  

kan contact nemen met onze priesters.  
 

Wil je in de paastijd de communie ontvangen  

en ben je minder mobiel,  

neem je best contact met het secretariaat: 

voor het centrum en Nieuwkerken: 03 776 08 22 

voor Sint-Niklaas West: 03 219 87 45 

voor Tereken: 03 776 11 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e zondag 40-dagentijd B-jaar 

21 maart 2021 

We delen:  
leven loslaten- leven vinden 

zoals Sint- Jozef 

naar het land dat ik u wijs. 



Voor de viering speelt Katrien op orgel 
Song from a secret garden - Rolf Lovland 

Air in G, BWV 1068 - Johann Sebastian Bach 

 

Intredelied The Call - R. Vaughan-Williams  

Kom, mijn weg, mijn waarheid, mijn leven: 
op een manier die ons adem geeft, 
zo'n waarheid die alle strijd beëindigt, 
zo'n leven dat de dood doodt. 
 
Kom, mijn licht, mijn feest, mijn kracht: 
zo'n licht dat een feest laat zien, 
zulk een feest als in lengte herstelt, 
zo'n kracht die zijn gast maakt. 
 
Kom, mijn vreugde, mijn liefde, mijn hart: 
zo'n vreugde als niemand kan bewegen, 
zo'n liefde die niemand kan scheiden, 
zo'n hart als vreugde in de liefde. 
 
Welkom 

 

Om nabijheid en ontferming  

Heer, Gij die weet hoe moeilijk het ons valt  

de goede richting te kiezen;  

laat ons voelen dat we niet alleen op stap zijn,  

vooral als uw weg zo moeilijk begaanbaar lijkt.  

Heer, ontferm U.  

stiltemoment 

 
Christus, Gij die weet hoe angstig wij vaak zijn 

als wij voor moeilijke keuzes staan;  

moge uw voorbeeld van de Heilige Jozef  

ons blijvend vertrouwen schenken in de toekomst.  

Christus, ontferm U. 

stiltemoment 

 

Heer, Gij die onze twijfels en verdriet kent, 

laat ons uw hand op onze schouder voelen. 

Heer, ontferm U.  

stiltemoment 
 

Laten we bij een stukje muziek overwegen  

waarvoor wij Gods nabijheid zo hard nodig hebben  

en Hem om ontferming vragen. 

Stukje orgelmuziek 

 

God onze Vader, 

Gij vergeeft onze misstappen en tekortkomingen.

  

Gij leidt ons langs nieuwe wegen.  

Dank dat wij op onze weg naar Pasen 

mogen leven naar de Geest van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 

 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus, Gij hebt ons uw vriendschap gegeven  

en ons uw Vader leren kennen  

die wil dat de mensen zorg dragen voor elkaar  

en elkaar kansen geven  

om open te bloeien en tot leven te komen.  

Wij bidden U:  

geef ons uw vrede,  

uw kracht die wij nodig hebben  

om in deze wereld aan uw Rijk te bouwen.  

Geef ons uw vrede, uw kracht die ons helpt  

om over tekorten en mislukkingen  

heen te stappen. 

Geef ons uw vrede, 

uw kracht die ons aan elkaar bindt  

en ons voor elkaar doet kiezen, tot het uiterste. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met U. 

Geven wij elkaar een teken van vrede. 

 

Inleiding op de communie  

 

Communie Ombra mai fu (G.F. Händel) 
Nooit was een schaduw 
dierbaarder en lieflijker of zoeter. 

Om in stilte te lezen 
Gebed tot de Heilige Jozef 
 
Heilige Jozef, 

Wij kunnen bij U terecht  

wanneer wij zoeken  

naar zegen over ons gezin, 

bescherming in ons werk, 

rechtvaardigheid in de wereld, 

geduld met onszelf en de ander, 

hoop in moeilijke tijden, 

vertrouwen in onzekere dagen, 

troost omdat we met onszelf geen weg weten, 

hulp bij het nemen van een beslissing, 

nabijheid als we ons eenzaam voelen, 

steun wanneer trouw blijven moeilijk is, 

blijheid om het leven, 

genade en vergeving. 

 

Dank Heilige Jozef, 

omdat Gij met ons het leven viert, 

omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven, 

omdat Gij ons beschermt, 

omdat Gij als vader hebt gezorgd voor Maria en Jezus  

en ons zo leert hoe jong en oud elkaar kunnen dragen. 

Gij brengt licht in ons leven. Amen. 

 
Ter gelegenheid van het Sint-Jozefjaar 

vind je in elke kerk deze gebedskaart. 

Er is ook een gebedsblaadje met  de 7 smarten  

en 7 vreugden van de Heilige Jozef. 

Om mee te nemen. 



Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

  

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de dienaar van de wereld. 

  

De avond voor zijn lijden en dood (…) 

  

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

  

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

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

In het bijzonder bidden we vandaag voor (…)  

en voor de zovelen  

die niet bij naam worden genoemd. 

Wij bidden om vertrouwen dat Gij uw mensen  

nooit verloren laat gaan  

en hen in uw liefde bewaart. 

Gij die onze namen schrijft  

in de palm van uw hand. 

  

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

Openingsgebed  

Vader van het leven, 

de natuur ontwaakt in de aarde die Gij ons geeft. 

Gij breekt open wat versteend is  

en in een samenleving die terugplooit op zichzelf. 

Gij maakt ook nu een nieuw verbond  

weer mogelijk.  

Schenk ons het geloof en de toewijding  

die de Heilige Jozef hebben gekenmerkt  

toen hij met het werk van zijn handen 

uw Zoon heeft grootgebracht 

ten dienste van de wereld. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 

Wij horen vandaag de profeet Jeremia 

over het nieuwe verbond dat God met Israël sluit. 

God blijft trouw aan zijn eens gegeven woord. 

Hij tracht ons met hart en ziel voor Zich te winnen 

en legt een nieuwe wet in ons binnenste. 

We ontmoeten ook Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. 
 

1e Lezing     Jeremia 31, 31-34 
 

Tussenzang At the river - A. Copland 

Zullen we verzamelen bij de rivier, 
Waar heldere engelenvoeten hebben betreden, 
Met zijn kristalheldere tij voor altijd 
Stroomt langs de troon van God? 
 

Ja, we verzamelen bij de rivier, 
De mooie, de prachtige rivier, 
Verzamel met de heiligen bij de rivier 
Dat stroomt door de troon van God. 
 

Voordat we de glanzende rivier bereiken 
Leg elke last neer, 
Prijs onze geest zal leveren 
En zorg voor onze mantel en kroon. 
 

Ja, we verzamelen bij de rivier. 
De mooie, de mooie rivier. 
Verzamel met de heiligen bij de rivier, 
Dat stroomt door de troon van God. 
 

Binnenkort zullen we de glanzende rivier bereiken, 
Binnenkort zal onze pelgrimstocht stoppen, 
Binnenkort zullen onze gelukkige harten trillen 
Met de melodie van vrede. 
 

Ja, we verzamelen bij de rivier, 
De mooie, de prachtige rivier, 
Verzamel je met de heiligen bij de rivier 
Dat stroomt door de troon van God 
 

Een moment voor de kinderen 
 

Evangelie      
Johannes 12, 20-33 

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus ik spreek met jou 

Jezus ik hou van jou. 



Homilie  

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen, 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest;  

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam;  

het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbeden 

Bidden we voor hen die leven naar Gods wet 

van binnen uit en van harte, 

die meer goed doen dan een wet  

ooit kan voorschrijven. 

Voor al die mensen 

die hun leven wijden aan anderen 

en zich in alles laten leiden  

door het voorbeeld van Jezus. 

Dat wij zelf zulke mensen mogen zijn. 

Waar er liefde is, ja daar zijt, Gij, God, nabij. 

 
Bidden we voor hen die luisteren 

naar de stem in hun binnenste 

en erop uit zijn dat allen tot hun recht komen, 

de zwakken het meest. 

Voor hen die zichzelf durven verliezen 

om voor anderen het leven te winnen. 

Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn. 

Waar er liefde is, ja daar zijt, Gij, God, nabij. 

 
Bidden we voor hen die het voorbeeld  

van de Heilige Jozef volgen  

om zorgzame liefde en werkkracht voor hun gezin,  

om inzicht en de rechtvaardigheid 

om durf en geestkracht, om inspiratie 

om trouwe getuigen te zijn van uw boodschap 

midden in een wereld die zo erg op zoek is naar 

broederschap en vrede. 

Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn. 

Waar er liefde is, ja daar zijt, Gij, God, nabij. 

 

God van liefde en trouw,  

Gij roept ons op ons vrij te maken van onszelf  

en er te zijn voor anderen.  

Sterk ons in het geloof dat de weg van de graankorrel  

leidt naar het ware leven,  

naar hoop en vrede voor allen. Amen.  

 
Offerande  ondertussen klinkt het lied:  

L’Eglise Paysanne (A. De Boeck) 

 

Gebed over de gaven  

Vader van het leven, 

Gij legt mensen geen wetten op,  

maar schrijft woorden ten leven in ons binnenste. 

Samen met brood en wijn 

bieden wij U ons hart aan  

en de bereidheid om met Broederlijk Delen 

oprecht te delen met elkaar. 

Vandaag en ook na deze 40 dagentijd. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
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 

 

Wij danken U, Vader,  

om uw verbondenheid met het mensenlot. 

  

Gij hebt de ziel in de schepping gelegd  

Zodat haar pracht van U kan spreken.  

Gij hebt de profeten woorden gegeven,  

niet alleen voor het volk van Israël,  

maar tot heil van alle volkeren. 

 

Gij hebt door uw Zoon wereldsolidariteit  

onder de aandacht gebracht van vele mensen  

en hen tevens begeleid op nieuwe wegen. 

 

Wij danken U, Vader, om uw Zoon  

die ons bestaan heeft gedeeld  

en zo ons, christenen, vraagt  

om het bestaan van anderen te delen  

en leefbaar te maken,  

zodat de mensheid mag ervaren  

dat Gij één en al liefde zijt. 

 

Zo hebt Gij  

uw liefde zichtbaar gemaakt  

en uw mededogen  

laten kennen.  

Daarom danken en loven wij U  

met deze woorden:  

 

 

 

 


