
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

Dinsdag om 19u30:  
viering door de Landelijke Gilde (hier in de kerk) 
ter gelegenheid van de Kruisdagen. 
Het is een gelegenheid om dankbaar te zijn  
om de schepping en wat ons gegeven is.  
Het hoeft niet gezegd dat deze viering  
open staat voor iedereen! 
Na de viering worden we allen uitgenodigd  
voor het samenzijn in Ons Huis, waar ons 
(gratis) een pannenkoek wordt aangeboden. 

Donderdag om 10u30: 
Hemelvaartsdag  
met Eerste Communie  
van 16 kinderen van de 
Heilig-Hartschool, 
de Watertoren en de Ark. 

Deze middag om 15u00: 
in het crematorium op Heimolen:  
bijeenkomst om mensen te herinneren.  
Een samenwerking tussen vertegenwoordigers  
van het Huis van de Mens, de parochies,  
de evangelische Kerk en de moslimgemeenschap. 
Met poëzie, zang en bezinning ontmoeten we  
elkaar bij het thema dat ons allen beroert.  
Nadien is er gelegenheid om kennis te maken  
rond een hapje van Turkse of Albanese makelij.  
Iedereen is welkom! 

De verjaardagskalender in het kader van  
800 jaar Sint-Niklaas is nog steeds  
te verkrijgen aan € 10,-  
U vindt deze aan het koffiehoekje,  
achteraan in de kerk. 
 

Iedereen is trouwens uitgenodigd om, zoals 
elke zondag (gratis) een drankje te halen aan 
ons koffiehoekje en even te blijven 'hangen' 
voor een babbel! 

De kruisjes van zij die vorige maand overleden zijn,  
brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  

gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden, 

samen met een kaarsje voor al onze doden. 
Zo bidden en danken wij om hun en Gods aanwezigheid. 
  
Lied 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Wij hebben elkaar veel meer nodig, 
dan we laten blijken. 
We hebben elkaar veel meer te bieden, 
dan we gewoonlijk geven. 
We hebben elkaar veel meer te zeggen, 
dan wat we meestal uitspreken. 
 

 

 

6e  paaszondag - jaar a 
21 mei 2017 

Ik kom je tegemoet 
Ik blijf bij Jou 
Ik ben in Jou 



 
 
 
 
 
 
 
We kunnen elkaar veel meer troosten, 
dan we beseffen. 
We kunnen veel meer danken, 
dan we vermoeden. 
We kunnen elkaar veel meer steunen, 
dan we tot nu toe deden. 
Kyrie ... 
 
Laten wij elkaar veel meer 
aanmoedigen in het goede. 
Laten wij elkaar veel meer 
bewonderen in het mooie. 
Laten wij elkaar veel meer helpen 
in het moeilijke. 
Wij bidden U God, ontferm U over ons 
en laat uw Geest ons daarbij helpen. 
Kyrie ... 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
Heer God, mag het geloof waarvoor we staan,  
hoorbaar zijn in ons spreken. 
Mag de hoop die in ons hart leeft,  
zichtbaar zijn op onze gezichten. 
Mag de liefde waarmee Gij ons bezielt,  
tastbaar zijn in ons handelen,  
naar het voorbeeld van Jezus Christus. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we hoe de christelijke 
verkondiging ook buiten Jeruzalem en Judea 
doordringt. 

Slotgebed 
Het is niet gemakkelijk, God, 
om voor U te kiezen met heel ons hart  
en ons leven af te stemmen  
op de golflengte van het evangelie. 
Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen 
dan solidariteit en rechtvaardigheid. 
En toch geloven wij dat Gij de garantie zijt  
voor ons geluk. 
Geef ons daarom een duwtje in de rug, 
telkens als onze twijfel groter dreigt te worden  
dan ons geloof. 
Laat uw Geest ons helpen om U en de ander warm-
hartig lief te hebben 
en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid. 
Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt,  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 

Om in stilte te lezen 
Heb Mij lief 
Me kennen? 

Ga de weg die Ik je wijs: 
Maak ruimte en tijd, 

open Je  

zie Mij in alles en allen. 
  

Zo kom Ik je tegemoet 
Ik blijf bij jou 

Ik Ben in jou 



Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 
breken wij hier dit brood 
en danken U voor deze beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn 
voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U (…). 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 
ons mogen spreken van Jezus' dood  
die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
 
Onze Vader    
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade, 
want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en vredewens 
Het moet wel uw liefde zijn, Heer, 
die ons heeft aangeraakt en ons drijft, 
die ons doet blijven geloven en hopen 
dat vrede in deze wereld mogelijk blijft. 
Blijf ons nabij, Heer, 
als we te moe en te onmachtig zijn 
om scheidsmuren af te breken, 
om vrede te stichten. 
 
Die vrede zij altijd met u. 
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe. 
 
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 
 
 
 

In het evangelie belooft Jezus aan zijn leerlingen 
een andere Helper, de heilige Geest. 
 
Eerste lezing Handelingen 8, 5-8; 14-17 
 
Orgel    
 
Evangelie    Johannes 14, 15-21  

 
Homilie 
 
Voorbeden  
Bidden wij om geestkracht voor allen  
die leiding geven in Kerk en wereld,  
die met hun beslissingen van vandaag  
mee de toekomst bepalen. 
 
God, zend hun uw Geest,  
opdat zij met durf en voortvarendheid  
doen wat goed is  
en nieuwe wegen durven gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden wij om geestkracht voor allen die ijveren 
voor de vrede overal op aarde.  
Voor allen die zich, als enkeling of als groep,  
inzetten voor recht en vrijheid voor iedereen. 
 
God, zend hun uw Geest,  
opdat zij volharden  
en hun toewijding beloond mogen zien. 
Zend uw Geest … 
 
Bidden wij om geestkracht voor allen  
die hun idealen verloren hebben.  
Voor allen die, teleurgesteld,  
hun leven nog slechts laten bepalen  
door eigenbelang. 
 
God, zend hun uw Geest,  
opdat zij openbreken en opnieuw leren geloven  
in de kracht van de solidariteit. 
Zend uw Geest … 
 
Bidden wij om geestkracht  
voor onze gemeenschap hier.  
Voor zieken en vereenzaamden in ons midden,  
voor wie het gemis van hun dierbare  
zo moeilijk om dragen is; 
voor de vele organisaties  
die kansen bieden tot inspirerende ontmoetingen. 



God, zend ons uw Geest, de Helper, 
opdat in ons midden  
het geloof met nieuwe kracht moge opborrelen  
en mensen doet herleven. 
Zend uw Geest … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God,  
Ik geloof in Hem die wij noemen:  
Ik zal er zijn voor u. 
 
Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 
Op Hem wil ik mij richten 
en zijn voorbeeld maken  
tot de leidraad van mijn leven. 
 
Ik geloof in Jezus. 
In Hem heeft onze God  
een menselijk gelaat gekregen. 
In Hem is de belofte van de Vader  
werkelijkheid geworden. 
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  
en niet vergeefs is gestorven, 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  
in mensen die zijn liefde belichamen. 
 
Ik geloof in zijn Geest, 
die ook vandaag mensen bezielt,  
die hen aanzet om zijn manier van leven  
tot de hunne te maken, 
om de weg te gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede. 
Die ons in herinnering brengt  
dat de God van leven en liefde 
hier en nu aanwezig is 
en ons roept tot een leven, 
waaraan geen einde komt. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Breng ons opnieuw die ene Mens voor ogen, God, 
die in één simpel gebaar 
U dankte en tegelijk aan mensen dacht: 
brood gebroken en wijn vergoten, 
zijn leven gegeven voor een nieuwe wereld, 
waar mensen in liefde met elkaar verbonden zijn. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd 
in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
Daarom loven en prijzen wij U en noemen U: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood  
hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 


