
Lied 

Wij zochten U o Heer en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizendmaal.  Want...... 
 
Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar.  Want...... 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Zaterdag 25 mei doen  

Luna en Chelsey  

(2 van onze 

misdienaars) hun 

plechtige communie. 

Graag nodigen we jullie 

allen uit om mee te 

genieten van deze 

bijzondere viering voor 

bijzondere kinderen.  

Ze doen dit samen met 

4 klasgenootjes, ze zijn 

dus niet met zoveel.  

Het zou echt fijn zijn  

als de kerk gevuld is 

met mensen die willen 

meevieren. 

Leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan  

om elk kind op eigen niveau  

een onvergetelijke dag te bezorgen.  

Willen jullie samen met Luna en Chelsey  

meegenieten van deze viering? 

 

Welkom in O. L. V kopkapel Lokeren 

Zaterdag 25 mei om 15u. 

 

Lied 
Vandaag brengen we het kruisje van Rita Lauwers  

in ons midden. Zij overleed vorige maand en wij bidden: 

Draag haar, God, in uw eeuwige liefde, samen met  

zovelen die gestorven zijn. 

Geef rust aan diegene die achterblijven. 

 
En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt 
en het vuur dat brandt 
en het kruid dat in de as opschiet, begon met God. 
Alles begon met God … 
 

Welkom 
Het grote gebod van liefde 

wordt ons vandaag op het hart gedrukt. 

‘Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad’. 

Daar waar wij gestalte geven aan dat gebod, 

gaan wij in het voetspoor van Jezus… 

 

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. 
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Heb elkaar lief! 



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 

Gebed 

Barmhartige God, 

Gij vertrouwt mensen toe aan elkaar 

zodat zij er 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. 

 

Lezing 
Als lezing luisteren we naar een lied van Bart Peeters 

over wat de Hemel is. 

 

Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud. 
Die heilige geschriften zijn verwarrend en oud. 
 
Er staat niet geschreven dat elke zot 
mag misbruiken en moorden  
in de naam van God. 
Want God is liefde en zeker geen haat, 
geen reden voor misbruik, of een nepkalifaat. 
 

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 met ons, waar vriendschap heerst en liefde, 

daar laat Gij U vinden. 

Dat mochten wij horen,  

dat mogen wij ervaren in dit samenzijn hier. 

Wij bidden U: geef ons vertrouwen in de toekomst 

en een hart voor elkaar. 

Dan delen wij in het nieuwe bestaan 

van Jezus, Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Om in stilte te lezen naar Marcel Weemaes 
Indien voor ieder mens 

een ander mens een beetje zorg droeg, 

  

indien wie niemand heeft 

niet vruchteloos om iemands liefde vroeg, 

  

indien wie kou lijdt zich koesteren mocht  

bij ’t haardvuur ergens thuis, 

  

indien voor ieder kind 

er speelgoed was in een gezellig huis, 

  

en voor wie huilt van pijn 

een hand die streelt  

en open wonden dicht, 

  

misschien zou God dan ooit 

herkenbaar zijn: 

een God met een gezicht  

als dat van u en mij, 

een God die leeft,  

zo heimweevol als wij. 

   



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 het brood ( …). 

  

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

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 

 

Vredewens 

Als wij gehoor geven aan wat Jezus  

ons vandaag voorhoudt: 

"Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad", 

dan zal de wereld over ons zeggen: 

"Zij maken het waar, zij zijn niet enkel hoorders, 

maar ook doeners van zijn Woord. 

Zij maken de aarde nieuw. 

Ze maken er een hemel op aarde van." 

Als de wereld dát van ons kan zeggen 

zien wij zijn vrede werkelijkheid worden. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen we elkaar die vrede van harte toe. 

Het staat in de Bijbel en in de Koran: 
zonder liefde kan de hemel niet bestaan. 
 
Gegoochel met onzin, verdeel en heers. 
De geschiedenis herhaalt zich, 
maar we zijn hardleers. 
 
De wereld draait vierkant en de oplossing stroef. 
Mocht de Aarde ogen hebben, 
stonden ze nu droef. 
 
Want God is liefde en zeker geen haat. 
Geen reden voor misbruik, of een nepkalifaat. 
Het staat in de Bijbel en in de Koran: 
zonder liefde kan de hemel niet bestaan, 
zonder liefde kan de hemel niet bestaan. 
 
Evangelie  Johannes 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 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. 

Daarom bidden we voor de kinderen  

die hier vorige week werden gedoopt:  

Henri en Pifte Verlaeckt, Norah Roos Engels,  

Praise, Rebecca, Emmanuel en Grace Jones. 

God, laat hen voelen wat liefde is  

door het voorbeeld van hun ouders, hun familie  

en de gemeenschap rondom hen.  

Mogen ook zij uw liefde uitstralen en doorgeven. 

Heer luister naar mij, ... 2x 



Daarom bidden we voor hen die verdriet hebben  

om het heengaan van een dierbare, 

om het verlies van werk, 

om het onbegrip dat zij ervaren. 

Dat zij liefdevolle medemensen ontmoeten 

die hen moed en vertrouwen inspreken, 

dat zij van iemand horen: "Ik ben er voor jou." 

Heer luister naar mij, ... 2x 

 

Daarom bidden wij 

dat politici bereid zijn te luisteren  

naar wie weinig of geen stem heeft om  

voor zijn of haar rechten op te komen. 

Dat wij samen een leefmilieu creëren 

waar iedereen gelijk behandeld wordt  

en waar gastvrijheid belangrijk is. 

Heer luister naar mij, ... 2x 

 

Geloofsbelijdenis 

Belijden wij samen ons geloof in God 

die ons wil omvormen tot een gemeenschap, 

solidair met elkaar over alle verschillen heen. 

 

Ik geloof in de mens, 

in de innerlijke goedheid van de mens. 

Ik geloof in een wereld  

waar wij allen kunnen leven 

in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn. 

 

Ik geloof niet in oorlog,  

onverschilligheid en hardheid 

als basis voor ons bestaan. 

Ik geloof in goedheid, liefde,  

vergeving en vrede. 

Ik geloof dat we samen  

aan deze wereld van liefde moeten bouwen, 

in woord en daad. 

 

Ik geloof dat Jezus Christus  

ons de weg heeft getoond  

om dit in deze wereld waar te maken. 

Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood  

ons deed inzien welke de echte waarden zijn  

in het leven. 
 

Ik geloof dat ik door Hem na te volgen 

opgenomen word  

in de verbondenheid met Hem 

die Jezus Christus zijn Vader noemde. 

En ik geloof op grond  

van de verrijzenis van de Heer 

in de voltooiing van de wereld 

wanneer wij allen in liefde samenleven 

in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.  
 

Offerande 

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. 

  

Grote dankgebed 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen we dank aan de Heer onze God, 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig bestaan  

te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen  

door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die hongeren  

naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht 

dat anderen wordt aangedaan. 

 

Wij danken U, God, voor mensen  

die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen  

voor vergeving en verzoening. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zuiver zijn  

in hun bedoelingen, 

die oprecht zijn in hun woorden, 

die trouw blijven aan hun vrienden. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: 

 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. .. 
 
 


