
Tussenspel orgel 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen en zending 

 

Wij nemen graag weer gebedsintenties op in onze 

vieringen die gestreamd worden, zowel op zondag 

als in de dagelijkse viering vanuit de dekenij. 

Weliswaar kan u als familie niet fysiek aanwezig 

zijn, toch kunnen we zo bijzonder voor mensen 

bidden. 

 

Om dit aan te vragen, kan u een mailtje sturen 

naar Christof Bouweraerts: 

olv.st.niklaas@gmail.com 

of bellen naar Lieve: 0479 50 77 04. 

 

Een intentie kost zoals gewoonlijk € 15 en kan 

gestort worden op volgend rekeningnummer: 

BE 32 7370 0762 9802 van de parochiale VZW 

 

 

 

 

 
 
Intredelied    

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
Lijden, pijn, verdriet...  

het doet een mens uitschreeuwen:  

"Waarom toch? Waaraan heb ik het verdiend?" 

Het enige antwoord is dan:  

zorg dragen en zo elkaar helen. 

Helen is ook op God durven rekenen  

en zij die gekwetst zijn aan Hem toevertrouwen. 

Niet in zijn almacht, wel in zijn Vaderschap. 

Bidden we voor elkaar,  

in verbondenheid in de noodzakelijke afzondering. 
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Verbinden  

Helen 



Gebed om nabijheid en ontferming 

Dat Gij er zijt in licht en duister, in traan en lach; 

bij die eenzaam zijn of alleen, 

bij die vieren met elkaar. 

Dat Gij zijt  waar Ge wordt geroepen, 

waar verwacht. 

 = daar waar liefde is en goedheid, 

     daar is God. 

Dat Gij zijt met hen die om vrede roepen, 

bij al diegenen  

die ziek zijn, die pijn hebben, 

die moeite hebben met het leven 

die veel vragen en weinig hoop hebben 

die verdriet hebben om iemand die gemist wordt. 

Ubi Caritas …. 
 

Dat Gij zijt met hen die zieken verzorgen, 

die waken bij mensen, 

die anderen niet in de steek laten, 

die bemoedigende woorden spreken, 

die helpende handen zijn, 

die het leven koesteren, die pijn helpen dragen. 

God wij bidden dat wij 

en al die mensen U ervaren kunnen. 

Ubi caritas… 
 
Moment van stilte 
ondertussen leggen we "helen" in Gods handen 

 

Eer aan God  

 

Slotgebed  samen 

Goede God, wij danken U voor alles 
wat wij ontvangen. 
Gij blijft in ons werken om elkaar te helen  
en uw liefde uit te stralen. 
Dat mensen verwonderd staan  
om wat ons drijft en gaande houdt. 
Dat vragen wij U,  
omdat Jezus ons dat heeft voorgeleefd. Amen. 
 

Lied 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Om in stilte te lezen J. Koornstra  

Gloeiende plaat  
De vloed had duizenden zeesterren op het strand 

geworpen. Omdat zeesterren op het droge maar 

korte tijd in leven blijven, waren ze dus ten dode 

opgeschreven. Een meisje dat op het strand aan het 

spelen was en ze zag liggen, begon ze één voor één 

in zee terug te gooien.  

'Wat voor zin heeft dat?' vroeg een man die haar 

bezig zag. 'Het strand ligt kilometers ver bezaaid met 

zeesterren, wat maken die paar uit die jij redt?' 

Het meisje keek naar de man en toen naar de zeester 

die ze op dat moment in haar hand hield.  

Toen zei ze: 'Voor u maakt het misschien niks uit, 

maar voor hem wel.' 

En ze wierp de zeester in het water. 

 



Geef dat wij ons bewust zijn dat breken en delen 

het geheim is van samen-leven.  

  

Zo komen wij op het spoor van Jezus,  

die mensen doet opstaan  

uit onmacht en verlamming. 

Zo bouwen wij mee aan een wereld  

waar ruimte is voor iedereen,  

waar mensen met elkaar  

de weg van het leven gaan.  

  

Wij bidden voor hen die een stuk levensweg  

met ons zijn meegegaan,  

en van wie wij afscheid hebben genomen (…). 

Ook al zijn zij gestorven,  

zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 

 

Beziel ons met uw Geest,  

boetseer ons tot mensen voor mensen,  

evenbeeld van uw zorg. 

Maak onze handen vrij  

en leer ons brood breken, wereldwijd;  

leer ons hoop schenken  

aan de mensen van nu en morgen.  

Amen.  

   

Onze Vader 
Bidden wij met open handen  

als symbool van ons 'helen' 

 

 

 

 

 

 

Vredewens 

De wereld zou er heel anders uitzien 

als wij écht zouden kunnen leven 

zoals God het met ons voorheeft. 

Jezus, geef ons uw vrede. 

Dat wij de mensen naast ons graag zien, 

Dat wij elkaar met respect, zorg en trouw  

omringen. 

Dat wij uw vrede zijn. 

Die vrede van Jezus is altijd met u. 
 

En wensen wij elkaar die Godsvrede  

van harte toe. 

 

Communie 
Al kan u thuis de Heilige Communie  

niet ontvangen, mag u door dit samen bidden  

zijn kracht en nabijheid ervaren. 

 

 

 

 

 

Openingsgebed samen 

Barmhartige God,  

crisismomenten maken ons bang en onzeker. 

Het is net alsof de zon voor altijd is ondergegaan. 

Maak dat wij U kunnen zien, God,  

geef ons een sprankeltje hoop, 

zodat wij in beweging komen,  

naar Jezus gaan en wij ons door Hem  

laten helen van onze uitzichtloosheid. 

Gij zijt en blijft ons immers nabij  

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
De vragen van Job, in de eerste lezing,  

zijn ons niet vreemd: waarom moeten mensen lijden? 

Tegenover de uitzichtloosheid presenteert Jezus zijn 

boodschap: Hij stapt naar zieke en lijdende  

mensen toe, neemt ze bij de hand en heelt hen. 

 

Eerste Lezing   Job 7, 1-4; 6-7 

 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie   Marcus 1, 29-39 

 

Homilie  

 

Voorbeden 

Bidden we voor lichamelijk en psychisch zieken, 

voor mensen die moeten opboksen  

tegen het noodlot.  

Dat zij aangeraakt worden door warme handen.  

Dat zij open harten ontmoeten die spreken  

van onze God die mensen nabij wil zijn.  

Bidden wij voor ons allen,  

die de naam 'christen' dragen.  

Dat wij, in het voetspoor van Jezus,  

Gods genezende nabijheid uitdragen  

naar mensen die verkommeren in verkilde relaties  

of die proberen zich los te worstelen  

uit verslaving of depressie.  

Heer, aanhoor ons, ... 
 

Niet om gevrijwaard te blijven van tegenslag, 

bidden wij U, zelfs niet om sterkte bidden we, 

maar om vederlichte zachtheid, 

een hart vol liefde met eindeloze genegenheid, 

om een leven waarin liefde en dank  

de boventoon voeren.  

Heer, aanhoor ons, ... 



Geloofsbelijdenis samen 

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen, 

en die er zal zijn al onze dagen 

  

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden: 

mens onder de mensen, 

voor mensen geleefd en gestorven, 

maar opgestaan ten leven. 

  

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Hij brengt mensen samen in liefde. 

  

Ik geloof in de kerkgemeenschap 

geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 

  

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Offerande   

 

Gebed over de gaven samen 

Barmhartige God, 

een klein gebaar, een klein teken, 

kan een gebroken hart helen 

en genezing brengen bij een bedrukt gemoed. 

Geef dat het delen van uw brood en wijn 

zó voor ons allen heilzaam is. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met u. En met uw Geest. 

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, 

voor het wonder van uw schepping 

en voor het werk van verlossing, 

voor de gave van het leven, 

dat ons vreugde biedt. 

 

Gij verwacht dat wij uw naam dragen. 

Daartoe hebt Gij ons geroepen 

om uw daden te herhalen  

en uw woord te spreken. 

 

Deze opdracht hebt Gij duidelijk  

gemaakt in Jezus uw Zoon.  

Gij hebt Hem aan ons gegeven  

om U te verstaan.  

Mens geworden heeft Hij ons  

een nieuwe naam gegeven,  

een nieuw leven en een nieuw hart. 

 

Een hart dat armen vreugde brengt, 

een naam die hoop en vertrouwen wekt, 

een leven waarin zieken worden opgebeurd 

en bedroefden getroost. 

 

Om dit alles, God, loven en danken wij U: 

God, hoe wonderlijk zijn de wegen  

die Gij met ons gaat.  

Gij roept ons bij onze naam  

om medemens te zijn,  

om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.  

  

Gij die telkens weer de mens bezielt,  

Gij die telkens weer geroepen wordt  

bij wieg en graf,  

bij rouwen en bij 'houden van',  

Naar U zien wij uit 

als naar een hemel die ons wacht:  

Jezus Christus,  

die zich als brood voor de wereld  

heeft geschonken.  

  

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,  

zijn stem niet meer gehoord mocht worden,  

zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, 

heeft Hij ten afscheid brood genomen (…) 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

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

Wij bidden, open ons hart  

voor de vragende aanwezigheid van mensen,  

open onze ogen, om het zoeken van mensen te zien,  

open onze oren, om het diepste verhaal van mensen 

te horen.  


