
waar men stil en ongevraagd,  
iets voor elkander doet. 
En waar liefde woont,  
waar mensen houden van elkaar, 
daar is God en daar wordt elke dag zijn vrede waar. 
Een woord van …. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 

 

Koen  
Bonné 

Dank aan allen die zich inzetten  
voor onze geloofsgemeenschap. 

In het bijzonder vandaag  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

die als coördinator mee zorg dragen  
voor de pijler 'Liturgie' 

Jan  
Van den Branden  en 

OKRA Groot Sint-Niklaas gaat naar Lourdes 

OKRA groot Sint-Niklaas gaat mee met de OKRA-
Lourdesbedevaart van Oost-Vlaanderen , onder de 

groepsnaam  "Sint-Niklaas 800", en onder het bedevaart-
thema "Dankbaar en hoopvol". Met OKRA meegaan naar 

Lourdes is een unieke en intense ervaring: een niet  

overladen programma, met ook tijd voor ontmoeting,  
ontspanning en toerisme, met deskundige begeleiding 

door een uitgebreide ploeg van vrijwilligers. 
 

Van 12 tot 17 juni 2017 met de TGV 
.deelnameprijs : € 730 p.p. volpension 

.korting van € 15 voor CM leden 

.niet OKRA leden + € 50 p.p. 
 

Van 9 tot 17 juni 2017 met de autocar 

.deelnameprijs : € 1.115 p.p. volpension 

.korting van € 15 voor CM leden 

.niet OKRA leden + € 50 p.p. 
 

Voor meer concrete informatie en inschrijvingen: 

Honoré Hermans,Schoolstraat 226 bus 2 St-Niklaas  
Tel 03/777 27 32 

 OOK JIJ BENT ER VAN HARTE WELKOM ! 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij komt tot ons in heel de dag, 
in arbeid aan de dingen, 
in zorg en vreugde, pijn en lach, 
in 't lied dat wij dan zingen, 
in liefde ook van man en vrouw, 
in vriendschap, vrede en in trouw, 
in duizend, duizend dingen. 
 

Gij komt tot ons als 't avond is, 
in 't sterven van de dingen, 
in 't afscheid dat het laatste is, 
in 't lied dat wij niet zingen. 
Op 't woord dat Gij spreekt, hopen wij, 
uw liefde is ons toch nabij, 
in duizend, duizend dingen. 
Welkom 

zesde zondag door het jaar- a  
12 februari 2017: 'Liefde blijft' 

… als  muziek in de oren 



 
Een stukje film 
Jihad van de liefde (tot 2'39) 

 
Een moment van stilte 
 
Gebed om nabijheid  Kris Gelaude 

God, wij bidden U: 

dat wij kunnen zijn als Gij, die tot ons zegt: 

 
Ik zal met je meegaan, wegen van het onbekende. 
En als je twijfelt of niet weet waarheen 
zoek dan mijn woord, mijn hand, mijn wandelstaf. 
 

Ik zal er zijn, voor dag en dauw. 
Wanneer je moe wordt, zal ik naast je zitten. 
Dan delen we het brood. We wakkeren het vuur. 
Dan scheppen we de stilte. 
 

Ik zal je dragen en mij met jouw lot verbinden. 
Vrees niet de nacht. Mijn zorg ligt om je heen. 
De sterren worden je tot mantel. 
 

Bij tij en tegentij vertrouw je aan het leven toe. 
Mijn liefde heeft geen andere naam dan deze: 
Ik ben er … voor jou. 
 

Dat ook wij zo mogen zijn ... 
 

Lied 'mag ik dan bij jou schuilen' 

 door Ellen Wauters 
 

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan 
mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, 
mag ik dan bij jou? 
 

Mag ik dan bij jou schuilen,  
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. 
 

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt en ’t is mij te donker, 
mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt en ik weet het zeker, 
mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen, … 
 

Als het einde komt en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt en als ik dan alleen ben, 
mag ik dan bij jou?  
Gebed 

Zoals er mensen zijn die zingen, 

niet omdat zij dit willen, 
maar omdat er een stem  

in hen oprijst, 
zo zijn er ook mensen  

die geloven en liefhebben 

niet uit angst en niet uit hoop op beloning 
maar omdat zij, krachtens hun wezen, 

niet anders kunnen. 

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  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
De verbondenheid en trouw  
tussen mensen die elkaar graag zien, 
zijn een beeld van de trouw en de verbondenheid 
van U, God, naar de mensen toe. 
Daarom deelt elke liefde,  
hoe kwetsbaar en klein ook, uw liefde. 
Geef mij de durf  
mijn leven in uw handen te leggen, God, 
met de zekerheid en het vertrouwen 
dat het zachte handen zijn, vol liefde en tederheid. 
Amen. 
 
Lied 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar alleen kan liefde zijn, is het leven zoet, 



door onze liefde, onze goedheid  
en menselijkheid. 
 

Daarom bidden wij met deze woorden. 
 
Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om vrede Michel van der Plas 

Waar twee of drie, in mijn naam samen, 
spreken van Mij, daar ben Ik ook. 
Ik hoor hun hart en ken hun namen 
en spreek ze uit, dat ogenblik. 
 
Dat ogenblik, avond of morgen, donker of licht, 
grijp Ik hun hand, zing Ik hun lied, 
deel Ik hun zorgen, ben Ik het vuur 
dat in hen brandt. 
 
Wat in hen brandt is God de Vader 
en God de Zoon en Heilige Geest. 
Dat ogenblik ben Ik genade: 
kracht die verblijdt, naam die geneest. 
 
Naam die geneest in ziel en leden: 
zo ben Ik met die twee of drie; 
en in mijn kracht vinden zij vrede, 
en in mijn vuur de harmonie. 
 
Inleiding op de communie    

God,   
Gij trekt de eerste notenbalken in ons leven, 
Gij geeft ons telkens weer inspiratie  
om een eigen partituur te schrijven, 
zodat het leven ook voor anderen  
een bron van liefde is. 
Help ons te luisteren naar Jezus' woord 
zodat wij kunnen verder werken aan uw wereld. 
Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Het hooglied brengt ode aan blijvende liefde. 

Waarschijnlijk klinkt het evangeliefragment veel minder  
als muziek in de oren, maar toch kunnen wij er een  

symfonie van maken. 
 

Lezing   Hooglied  

Draag mij 
als een zegel op je hart, 
als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 
De liefde is een vlammend vuur, 
een laaiende vlam. 
Zeeën kunnen haar niet doven, 
rivieren spoelen haar niet weg. 
 
Orgel 
 
Evangelie   
Matteüs 5, 17-37 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in het verhaal  
van God met de mensen: 
dat Hij ons tot leven riep, 
dat Hij ons bestemde  
voor elkaars geluk en vrede. 
 
Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 
in mensen die samen op weg willen gaan, 
die elkaar bevestigen en bemoedigen. 
 
Wij geloven in de goedheid van mensen 
die in liefde elkaar alle ruimte bieden 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 
 
Wij geloven in de liefde  
die in mensen is neergelegd, 
opdat wij elkaars bondgenoten worden 
op weg naar morgen. 
 
Wij geloven in God met ons, 
die mensen voorgaat 
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias. 
Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd: 



een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar tranen worden gedroogd  
en waar de dood niet meer zal zijn. Amen. 
 
Voorbeden 
Bidden we voor hen die Gods geboden beleven  
als een bron van inspiratie om te komen  
tot liefde voor anderen. 
En we danken om de mensen hier ter plaatse 
die ons helpen om deze liefde  
te vieren in de vele aspecten van onze liturgie. 
 
 
 
 
 
 
 
         = Daar waar liefde woont en goedheid, daar is God 
 

Bidden we voor hen die, vanuit respect en dialoog, 
de grondmelodie van het leven uittekenen. 
Zij die stem en tegenstem  
de kans geven te groeien tot een samenspel, 
ook wanneer iemand een valse noot zingt. 
Ubi Caritas 
 

Bidden we voor hen die hun kinderen liefhebben, 
hun de hoogste waarden willen meegeven  
en verwondering weten te voeden. 
Voor kinderen die de liefde van hun ouders  
weten te aanvaarden en te waarderen. 
En we bidden voor hen die deze liefde  
niet mogen kennen. 
Ubi Caritas ... 
 

Bidden we voor hen die gelukkig zijn 
in het samenzijn met anderen,  
in trouw en openheid. 
En bidden we voor hen die zich mislukt voelen,  
al ging hun relatie hoopvol van start. 
Ubi Caritas … 
 

Bidden we voor mensen die afscheid  
moesten nemen van een geliefd iemand. 
Mogen zij nabijheid blijven ervaren 
en langzamerhand hun verdriet verweven. 
Ubi Caritas ... 
 
Offerande  
 
Gebed over de gaven 
Samen gekomen om geloof,  
samen gebonden in liefde, 
samen gesteld tot hoop, 
breken wij hier het brood, God, en delen wij de wijn. 
Wees Gij onze Gast die ons aan deze tafel voorgaat. 
Dan leven wij, met Jezus uw Zoon. Amen. 
Bidden bij brood en wijn van leven 

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 
dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 
 

Want Gij zijt de Vader van de mensen, 
Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 
de liefde tussen man en vrouw is uw geheim, 
van U komt de zorg van ouders, 
de aanhankelijkheid van kinderen 
en het verlangen van elk mensenhart  
om goed te zijn. 
 
God, wij danken U 
voor allen die ons helpen en troosten, 
die bij ons blijven in uren van nood en eenzaamheid, 
die ons de weg wijzen door het leven 
en ons vergeven als wij verkeerd doen. 
Daarom zingen wij U toe: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien. 
En toch geloven wij dat Gij een God van mensen zijt; 
zo gewoon en eenvoudig en midden onder ons. 
Gij zijt ons nabij als het hart van de ander, 
als de liefde van mensen onder elkaar. 
 

Zo zijt Gij verschenen in Jezus, uw Zoon. 
Hij heeft ons geleerd dat Gij onze Vader zijt: 
goed en mild en vol menselijke liefde. 
Rondom deze tafel verzamelt Hij ons  
als kinderen van één gezin. 
 

In de laatste nacht (…) 
 

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

God, onze Vader, in dit uur, samen rond deze tafel, 
willen wij doen wat Hij gedaan heeft; 
wij nemen het brood en drinken de beker 
en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon. 
 

Hij stierf omdat Hij trouw was  
aan uw opdracht 
en goed was voor de mensen bovenmate. 
Daarom zal Hij tot het einde van de tijden 
blijven leven als de Heer 
voor allen die geloven. 
 
Daarom ook willen wij bidden  
voor hen die gestorven zijn …. 
 

Laat de geest van Jezus in onder ons wonen. 
Open onze ogen voor de nood in de wereld, 
breng alle volken en rassen,  
alle rangen en standen samen in uw rijk. 
Dan wordt deze aarde opnieuw bewoonbaar 


