
 
Lied we zingen afwisselend vrouwen en mannen 

 

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn  
waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
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Verbonden  
in woord  
en daad 



Welkom 
In het evangelie van vandaag  
beluisteren we een gedeelte van het gebed  
dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal. 
Jezus bidt voor zijn volgelingen  
opdat zij onder elkaar één zouden zijn  
en opdat deze eenheid zou uitgroeien  
tot een levendig getuigenis  
van de Vader en van Hem. 
Bidden wij op onze beurt  
dat eenheid binnen onze geloofsgemeenschap  
zou mogen groeien in intensiteit. 
 
Bidden om Gods nabijheid 
Gij, levende en nabije God, 
Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, domheid, 
drift, plezier en onzekerheid, 
wij bidden U, open ons voor uw genade, 
keer ons hart weer tot elkander 

 
 
Gij, levende en nabije God, 
Gij toetst ons hart, 
Gij zijt groter dan ons hart, 
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 
en niemand of hij heeft een naam bij U, 
en niemand valt of hij valt in uw handen. 
Wij bidden U, 
open ons voor uw genade, 
keer ons hart weer tot elkander. 
Vader, wij bidden U .... 
 
Gij, levende en nabije God, 
niemand heeft U ooit gezien, 
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar 
en diep in de aarde klinkt uw stem niet. 
Toch zijn wij aan U gehecht,  
naar U genoemd. 
Maar wij gaan de wereld door met dichte ogen 
Daarom bidden wij U, open ons voor uw genade, 
keer ons hart weer tot elkander. 
Vader, wij bidden U ... 



Openingsgebed 
Heer Jezus Christus, 
in uw naam zijn wij hier bijeen. 
In deze geloofsgemeenschap voelen wij ons  
inderdaad met elkaar verbonden, 
een eenheid waarvoor Gij hebt gebeden. 
Strek uw zegenende hand uit  
over wat hier gebeurt. 
Maar laat ons ook nog meer beseffen 
dat wij eenheid en vriendschap moeten maken 
overal waar wij gaan en staan. 
Dat vragen wij U, 
Gij die met de Vader en de Geest 
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen  
 
Eerste lezing Handelingen 8, 5-8; 14-17 
De lezing gaat over de marteldood van Stefanus.  
Voor je geloof uitkomen, in woord of daad,  
is niet zonder risico.  
 
Stilte 
Ook vandaag sterven mensen door hun geloof in God. 
Maken we het daarom even stil. 
   
Een moment met en voor de kinderen 
 
 
Evangelie    
Johannes 14, 15-21  
 
Lied 
 

 
Homilie 
 
 



Voorbeden  
Jezus wil ons opnemen in de liefde van de Vader. 
Bidden wij dan om die eenheid  
in de Geest van Jezus. 
 
Wij vragen om Gods Geest  
die verbondenheid schept van mens tot mens,  
van hart tot hart. 
Dat mensen ruimte scheppen voor elkaar  
en hun verscheidenheid overbruggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vragen om Gods Geest  
die richting aanwijst  
en mensen uitzicht geeft op goed samenleven. 
Dat, uit eerbied voor het verleden,  
er een toekomst groeit  
waar culturen en volken samenleven  
in eerbied en respect voor elkaar. 
Heer luister naar mij … 
 
Wij vragen om Gods Geest, Bron van liefde. 
Dat wij als geloofsgemeenschap een hechte ge-
meenschap zijn  
die open staat voor iedereen. 
Heer luister naar mij … 
 
Kom, Geest van God,  
schenk diepgang aan ons leven  
en maak ons één,  
opdat de wereld zou geloven  
in Jezus, onze Heer. Amen.  
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in de God van het leven, 
die licht, aarde en water heeft geschapen 
om de mensen een thuis te geven  
in deze wereld. 
 
Ik geloof in de God van de liefde, 
die ons mensen heeft gemaakt naar zijn  
eigen beeld ,om op Hem te gelijken, 
om ons stap voor stap naar  
de voltooiing te brengen. 
 



Ik geloof in Jezus van Nazareth, 
die onder ons leefde als het gezicht  
van de onzichtbare God,  
die de weg ging van de liefde, 
het conflict, de strijd en de dood. 
Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,  
dat Hij leeft tot op vandaag. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van mensen  
die samenkomt in Jezus' naam  
om het brood te breken en te delen,  
om te leven van zijn Woord,  
om te dienen zoals Hij. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die ons een maakt in verscheidenheid, 
die ons in herinnering brengt  
wat we nooit mogen vergeten:  
dat de God van Leven en Liefde 
hier en nu aanwezig is 
en ons roept tot een leven, 
waaraan geen einde komt. Amen. 
 
Offerande    
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God van alle mensen,  
dit is het uur waarop wij samenkomen 
… 
 
In Jezus van Nazareth  
zijt Gij één van de onzen geworden. 
Hij verkoos de mens boven de sabbat,  
maakte geen onderscheid tussen mensen  
en gunde elke mens een waardig bestaan. 
Hij deed verschrompelde mensen opstaan,  
bracht ze vanuit de hoek naar het midden  
en riep ze op om opnieuw de waardige plaats  
in te nemen die zij verdienen. 
 
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. 



Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn  
voorgegaan (…). 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Dat dit brood, dat in een vorige viering 
 ‘lichaam van Christus’ is geworden 
ons mag 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. 
Bidden we hiervoor samen het Onze Vader. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus,   
Gij hebt gebeden om eenheid  
voor uw Kerk, voor onze wereld.  
Schenk ons die vrede  
waardoor iedere mens tot zijn recht komt,  
waarin iedere mens opbloeit tot echt geluk,  
nu en in eeuwigheid. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u.  
 
Inleiding op de communie 
God, liefde is de grond onder ons leven. 
Moge uw Geest ons ertoe aanzetten 
om te geloven in vrede en eenheid  
onder de mensen. 
We bidden U  
dat uiteindelijk één tafel onze aarde zal omspannen, 
één tafel waaraan iedereen welkom is, 
waaraan niemand tekort komt. 
 
Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen Ad Goos  
    en Jeannine De Beleyr 
 

Er zwom een grote en een kleine vis  
in de zee. 
Ze waren op zoek. 
 
Op een onverwacht moment 
ontmoetten ze elkaar 
 
"Hé", zei de grote, 
"wat doe jij hier?" 
"Ik zoek", zei de kleine. 
"Waarnaar?" vroeg de grote. 
"De zee", zei de kleine. 
 
"Ik ook", zei de grote. 
"Kom dan maar op m’n rug zitten, 
dan zoeken we samen verder." 



Lied  De kracht 
Kijk naar de stroom die zich een weg baant  
door het land door akkers, dorpen heen. 
Zijn bron is ergens ver ontsprongen. 
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen. 
Zo vloeit er ook een stroom vol leven 
In elke mens in jou en mij. Een droom die speel,  
je doet bewegen, je weerbaar maat oneindig echt en vrij. 
 
't Is een kracht die je doet leven, 
't is een kracht die je diep voelt, 
Hij is de wil die je doet groeien zodat je sterk staat  
en niet ondergaat. 
Ook in jou leeft zo'n kracht ook in jou leeft zo'n kracht. 
 
Zoals de stroom steeds weer zijn weg herneemt 
Voet je elke dag een beetje meer wie je bent, 
wat 't leven met je voorheeft. 
Je leert vertrouwen, hopend altijd weer. 
Zo deinen wij, zacht ingenomen in de kring  
van Iemands adem mee. 
Je deelt zo stil, elkanders pijn en dromen 
Met zo een liefde eindloos als de zee. 
 
't Is de kracht die je zo lief maakt 
Heel teder broos en echt. 
't Is de kracht van iemand houden 
zodat je sterk staat en niet ondergaat. 
Ook in jou leeft zo een kracht 
't Is de kracht die je echt mens maakt zoals God het 
heeft bedoeld. Als je leeft zoals Hij voordeed weet  
dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat. 
Ook in jou herleeft Zijn kracht,  
ook in jou herleeft Zijn kracht. 
 
Slotgebed 
Zo verbonden zijn met U  
dat wij één worden, God, 
Gij in mij en ik in U: 
ik droom er wel van, 
maar tegelijkertijd  
lig ik er ook wakker van, 
omdat ik van die droom  
nog maar weinig realiseer. 
Daarom wil ik U vragen 
dat Gij me de durf geeft  
om mijn leven 
door U te laten richten,  
net zoals Jezus dat deed. 
Alleen zo zal mijn verbondenheid  
met medemensen 
sterk genoeg zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Slotlied 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
Nuttige weetjes: 
 
Volgende week: Pinksteren:  
Omhaling is voor de vzw Pastorale Animatie  
waardoor we Lieve haar wedde  
kunnen blijven betalen. 
 
Pinkstermaandag: 
Gebedsviering aan de Kapel van Onze Lieve 
Vrouw van  den Ijzer op Heimolenhoek om  
11.00 uur. Van harte welkom. 
 
Vanaf Pinksteren is de kerk terug dagelijks 
open tussen 9.00 en 16.00 uur.  
 
Dankviering: 19 juni 2022 
We danken liefst met alle bewegingen,  
trouwers, 1e communicanten, vormelingen,  
dopelingen, ...kortom: jong en oud.  
Ook mensen die afscheid moesten nemen  
van iemand dierbaar nodigen we graag uit om  
in dankbaarheid terug te kijken, ondanks gemis.  
Aansluitend willen we elkaar graag ontmoeten, 
met een glas en een knabbel. 
Wil jij daarvoor iets meebrengen? 
Ook daarvoor danken we! 


