
 
 
  
 

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 bedevaartthema "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 toeris-

me, 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 ! 

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 
Wij worden opgeroepen  
om totaal goed te zijn, zoals God dat is. 
Mogen wij in deze viering ervaren  
hoe Hij ons steeds nabij is  
en telkens weer met ons op weg gaat. 
 
 
 

 

 

 

7e  zondag door het jaar - a 
19 februari 2017 

God zal zichzelf   
in jou herkennen 



Bidden om Gods nabijheid  
Heer, onze God, 
wees hier aanwezig 
in de woorden die wij spreken, 
laat U toch zien  
in de verlangens van ons hart, 
laat U herkennen 
in het brood dat wij breken. 
 
Heer, onze God, 
Gij roept ons op tot een nieuw en ander leven, 
vandaag, morgen en alle dagen  
die ons gegeven zijn. Amen. 
 

Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
Heer, leer ons elkaar  
liefhebben zoals Gij  
ons liefhebt: niet alleen  
zonder onderscheid  
en rechtvaardig, 
maar vooral mild en oneindig goed. 
Dan laten wij uw droom werkelijkheid worden, 
en herkent Gij U zelf in ons. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing spoort God, via Mozes,  
zijn volk aan heilig te zijn. 

Het evangelie leert ons dat het moeilijkste waartoe  
wij geroepen zijn, is: onrecht en pijn vergelden  

met een overmaat aan liefde. 

 

Eerste lezing Leviticus 19, 1-2. 17-18  
 
Orgel    
 

Evangelie  Matteüs 5, 38-48  
 

Homilie 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar alleen kan liefde zijn, is het leven zoet, 
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. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Beste, 

 
Graag brengen wij alle  

mensen die communie  
aan huis brengen  

bij zieken of oudere mensen, samen.  

In de eerste plaats om te danken voor het mooie  
engagement dat jullie opnemen.  

Wij willen ook luisteren naar jullie ervaringen. 
Bij een tasje koffie (of thee) kunnen we met elkaar  

in gesprek gaan. Wij hopen op jouw aanwezigheid  
bij dit ontmoetingsmoment: 

zaterdag 25 februari 2017  
van 14 tot 16 uur in de dekenij  

Philippus Neridreef 3  
 

Kan je er toch niet bij zijn? Graag een seintje  

aan het secretariaat van de dekenij: 03 776 08 22.  
Open: maandag tot vrijdag tussen 09u en 12u  

en van 14u tot 17u. Zaterdag van 10u to 12u.  

Je kan ook een berichtje zenden naar: 
nicolaas.secret@skynet.be. 

Heel veel dank voor jouw engagement  
en hopelijk tot 25 februari! 
 

Met vriendelijke groeten. Namens de parochieploeg. 

Deken Raf Vermeulen, Pastoor Patrick D’Haenens,  

Ann Bekaert, Koen Bonné, Christiane Caïmo,  

Marie-Louise Sack. 



Communie 
 
Om in stilte te lezen 

 
Slotgebed 
Goede God,  
wat Jezus van ons vraagt, 
vinden wij niet gemakkelijk. 
Daarom vragen wij U om moed 
zodat wij  
meer dan het gewone kunnen doen. 
Geef ons geduld  
als niet alles meteen gaat  
zoals wij het willen. 
Vergroot de liefde in ons hart 
zodat wij U zien  
door voor elkaar zo goed 
als U te zijn.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ik geloof dat God iedereen respecteert,  
ook de mensen die niet van Hem houden.  
Hij is net als ouders: die houden ook van hun 
kinderen, zelfs wanneer ze van alles kwaad doen. 
 Miel, 11 jaar  
 

Moest ik God zijn, dan zou ik niet houden  
van hen die andere mensen pijn doen.   
 Salome, 9 jaar  
 

Ik vind dat God van iedereen moet houden.  
Dat is zijn beroep.     
 Lucie, 10 jaar  
 

Dat vraag ik me soms af: houdt God echt  
van alle mensen, ook van hen die niet in Hem  
geloven, zelfs van hen die kwaad doen  
aan anderen? Ik denk dat Hij van iedereen 
houdt, want Hij is liefde.  
Maar dan moet ik  
aannemen dat God blij is  
als Hij de vreugde ziet  
van de mensen van wie Hij  
houdt en dat Hij verdrietig is  
als Hij hun verdriet  
of angsten ziet.  
De liefde van God  
voor de mensen,  
is een echte liefde,  
een levende liefde, een liefde voor iedereen.  
 Zuster Laetitia, 67 jaar  

Voorbeden 
Bidden we dat Gods Geest  
de Kerk vormt tot een hartelijke gemeenschap, 
die niet met de vinger wijst of veroordeelt,  
maar openstaat voor alle mensen.  
 
 
 
 
 
 
 
  = daar waar liefde is en goedheid, 
  daar woont God 
 

Bidden we om Gods kracht voor de vele mensen  
die vandaag leven in oorlogsgebied.  
Bidden we voor de slachtoffers van het geweld  
en voor hen die op de vlucht zijn  
voor wraak en geweld.  
Ubi Caritas … 
 
Bidden we om Gods liefde  
voor mensen die elkaar zien als vijanden;  
voor allen die in hun oordeel  
en hun woorden hard zijn voor anderen 
of niet kunnen vergeten en vergeven.  
Dat ze mogen inzien dat mildheid de enige weg is 
naar vrede en geluk voor iedereen, 
ook al lijkt die houding dwaas in de ogen  
van een prestatiegerichte maatschappij. 
Ubi Caritas … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God. Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen  
om elkaar gelukkig te maken.  
 

Ik geloof in Jezus. Hij wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is en nog groeien kan. 
 

Ik geloof in de heilige Geest. 
Hij helpt ons om goed te zijn voor elkaar. 
 

Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Goede God,  
Gij nodigt ons telkens weer uit aan uw tafel, 
Gij zet ons aan tot breken en delen. 
Mogen wij met dit brood en deze wijn  
de gedachtenis aan Jezus hoog houden. 
Doe ons groeien in liefde, in solidariteit  
en in zorg voor elkaar. 
Maak ons onverdeeld goed zoals Gij,  
God van tijd en eeuwigheid. Amen. 



Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, 
wij willen U danken voor al die mensen, 
die, door de eeuwen heen,  
uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 
 

Wij danken U voor hen  
die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 
voor de moedigen die het nooit opgeven. 
 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft:  
hoe wij met elkaar kunnen omgaan 
armen helpen, bedroefden troosten, 
voor zieken zorgen, en een hart hebben  
voor mensen die nergens meetellen. 
 

Om zijn voorbeeld 
en om de manier waarop Gij ons lief hebt, 
willen wij U danken en zingen: 
 

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. 
 

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd 
hebt in de harten van de mensen, 
hou dit vuur in ons brandend. 
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 
om het brood te delen met elkaar.    (…) 
 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God, wij danken U 
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.  
 

Wij willen ook verbonden blijven 
met onze dierbare medemensen 
die ons in de dood zijn voorgegaan (…). 
 

Zo kan in verbondenheid  
van de ene mens met de andere 
hier op aarde en over de dood heen 
een nieuwe wereld groeien 
van vrede en vriendschap. 
 

 

Mag zo het Rijk van uw Liefde 
meer en meer gestalte krijgen, 
vandaag en alle dagen die komen. 
 
Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om vrede en vredewens 
God schenkt ons het geloof, 
maar wij kunnen ervan vertellen. 
God schenkt ons hoop geven, 
maar wij kunnen vertrouwen op anderen. 
God schenkt ons liefde,  
maar wij kunnen leren om de ander graag te zien. 
God schenkt ons het leven, 
maar wij kunnen anderen terug levensmoed geven. 
God schenkt ons vrede, 
maar wij kunnen zorgen voor eenheid. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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. 
 

 


