
Lied  een Marialied in deze meimaand 
Liefde gaf u duizend namen,  
groot en edel, schoon en zoet, 
maar geen één die ’t hart der Vlamen,  
even hoog verblijden doet 
als de naam, o Moedermaagd,  
die Gij in ons landje draagt. 
Schoner klinkt hij dan al d’anderen: 
Onze Lieve vrouw van Vlaand’ren. 
 

Waar men gaat langs Vlaamse wegen,  
oude hoeve, huis of tronk, k 
omt men U Maria tegen,  
staat uw beeltenis te pronk,  
lacht ons toe uit lindegroen,  
bloemenkrans of blij festoen. 
Moge ’t nimmer hier veranderen:  
O gij lieve Vrouw van Vlaanderen. 
  

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Mogen onze gezichten stralen van vreugde, 
want God is onze Vader, Hij is liefde. 
 

Mogen onze handen vrede brengen, 
want Gods Zoon is onze broeder. 
Hij is vergeving en genezing. 
 

Mogen onze voeten ons leiden 
op de weg van het leven, 
want de Geest van God stuwt ons. 
Hij is onze gids en reisgenoot. 
 

Moge de drie-ene God ons zegenen: 
Vader, Zoon en Geest. Amen. 

 
 Volgende zondag, 29 mei 2016 

vragen we allen  
die communie brengen  
bij familieleden,  
buren of bekenden  
graag aan het altaar. 
Als dank en zending  
vanuit de eucharistieviering. 

Zondag 5 juni om 15u00 in deze kerk. 

Kamerkoor Terpander o.l.v. Godfried Van de Vyvere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten: in VVK € 18, aan kassa: € 20 

annevanballart@hotmail.com, 0472 446 386 

G.F.Händel 

De kruisjes van hen die vorige maand overleden zijn, 

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  

gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden.  
Zo bidden 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. 
 
Kruisteken 
Op het feest van onze Drie-ene God 
willen we om te beginnen 
stilstaan bij het kruisteken  
waarmee telkens een viering beginnen. 
Want we komen hier samen: 
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In de naam van de Vader, Gij die ons leven geeft, 
die antwoordt op onze vragen en ons vrij laat. 
 
In de naam van de Zoon,  
Gij die in de wereld komt, het mensenleven deelt, 
onze Broeder wil zijn en ons voorgaat. 
 
In de naam van de Geest,  
Gij die onze harten verwarmt, ons denken verlicht, 
richting geeft aan ons handelen 
en ons krachtig maakt. 
 
In de naam van de Vader, 
de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen. 
 
Stilte moment 
 
Welkom 

Een week na Pinksteren vieren we het feest van  

Drie-eenheid: God, die Vader, Zoon en Geest is. 
Waar vorige week de schijnwerpers  

gericht stonden op Gods Geest,  

vieren we vandaag God als één geheel:  
als een goede vader zorgt Hij met moederlijke liefde  

voor ons,  
Hij zond Jezus om aan die liefde een gezicht te geven  

en door zijn Geest laat Hij ons delen in die liefde.  

En bij dit alles beseffen we: 
het zijn beelden die ons proberen zeggen wie God is. 

Maar eigenlijk is Hij / Zij veel meer dan wij kunnen vatten. 

 
Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
 

Geloven is iets anders dan godsdienstkennis 
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen. 
 

Geloven begint met het binnentreden  

in een groot mysterie, 

tastend en zoekend, 
vragend en bedelend om licht, 

tot op een dag God naar je toekomt 
en je zijn aanwezigheid laat voelen  

in duizend dingen van elke dag. 
 

Geloven is dan verder zien, 

door de dingen heen kijken  
naar Diegene die er achter staat. 
 

Geloven is zich laten opnemen  

in een nieuwe, diepere dimensie, 
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn. 
 

Geloven is in volle vertrouwen  

in het duister springen. 
Het is een sterke vorm van liefhebben. 

Phil Bosmans 

Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus, kom ons tegemoet. 
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip. 
Neem alle twijfel en moedeloosheid  
weg uit ons hart, 
en vul het met uw vrede en vreugde. 
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening  
in uw naam. 
 

Mag Gods vrede met ons zijn. 
Wensen wij elkaar van harte 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
God, bron van levende liefde, 
wij kwamen naar deze viering  
met de zorgen en vreugden van ons leven. 
Gij hebt ons opgenomen in uw Drie-ene liefde. 
Vergezel ons naar onze dagelijkse bezigheden 
zodat wij met de kracht van uw Geest  
de warmte van ons geloof 
kunnen doorgeven aan anderen. 
Wij vragen het U omwille van Jezus Christus,  
onze broeder. Amen.  
 

 



Hij veroordeelde niet, 
maar gaf mensen nieuwe kansen. 
Vooral in de nacht,  
die de laatste van zijn leven werd, 
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld 
(…). 
Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Vader, wij zijn U dankbaar 
omdat wij in deze tekenen van brood en beker 
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 
Zend ons zijn Geest 
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 
hoe onvolkomen ook. 
 

Geef dat wij elkaar waarderen, 
dat we niet blind zijn  
voor de mens naast ons 
of doof en onverschillig voor zijn nood. 
 

Wij bidden U ook om uw blijvende liefde 
voor alle mensen die gestorven zijn (…). 
 

Gij die ons mensen hebt gemaakt, 
bekleed ons met Uw naam. 
Maak ons nieuw, zegen ons  
en schenk ons aan elkaar. 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
 
Spreek tot ons uw Woord van leven,  
open ons hart en ons bestaan  
voor wat Gij ons te zeggen hebt  
in deze, onze levensomstandigheden.  
 
Wek gemeenschappen tot leven waar mensen  
samen luisteren naar uw Woord  
en met elkaar delen hoe uw Woord hen aanspreekt.  
Zet gemeenschappen op weg  
om brood te voorzien voor elke mens,  
om schulden te vergeven,  
om elkaar te behoeden voor beproeving,  
om de wereld te redden uit de greep van het kwaad.  
 
Onze Vader in de hemel,  
Gij zijt er voor ieder van ons.  
Op U durven wij vertrouwen.  
Amen.  

Gebed  
God, Vader, Zoon en heilige Geest, 
maak ons stil en aandachtig genoeg 
om ons thuis te voelen bij uw geheim. 
Geef dat wij U ervaren als een God, 
groot in liefde en trouw. 
Zó zijt Gij voor ons geweest tot op vandaag, 
zó wilt Gij voor ons zijn tot in uw eeuwigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Wie is God voor ons?  

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. 

De lezingen helpen ons om hier een antwoord op te vinden. 
In het evangelie zegt Jezus ons dat Hij zo sterk met God 

verbonden is, dat Hij met Hem één wordt. 

 
Eerste lezing  
Wie God zegt, vertelt het verhaal 
van Hem die heet: 'Ik ben er', 
die als een Vader aan de oorsprong staat  
van ons bestaan, 
die ons de wereld heeft toevertrouwd 
opdat wij ervoor zouden zorg dragen, 
die met ons meegaat, ons zegent en zendt 
om een zegen te zijn voor anderen. 
 

Wie God zegt, vertelt het verhaal 
van Jezus Christus, 
de Mens in wie duidelijk werd wie God is, 
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt. 
De Mens die er is voor anderen:  
als brood aan mensen gegeven. 
 

Wie God zegt, vertelt het verhaal 
van zijn Geest die in ons leeft, 
die in ons spreekt 'Ik ben er voor u', 
die ons bezielt en richt 
om zijn naam in ons leven waar te maken. 
 

Onze God is een groot verhaal van liefde, 
dat in ons leven te lezen is.   

    
Orgel    
 
Evangelie    Johannes 16,12-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homilie 
 
Voorbeden   
Bidden wij voor mensen 
die er moeite mee hebben om te geloven  
in een 'goede God'. 
Dat ze vroeg of laat mensen ontmoeten 
in wie zij iets van Gods liefde ontdekken. 
Dat ze mogen ontdekken dat waar liefde is en 
goedheid, God aanwezig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  daar waar liefde woont en goedheid, 
  daar is God. 
 

Bidden wij voor al wie zich  
van 'God noch gebod' iets aantrekken. 
Dat zij vroeg of laat gehoor geven  
aan het beste wat in hen leeft. 
Ubi Caritas … 
 
Bidden wij voor mensen die God moeilijk met 
'Vader' of 'Moeder' kunnen aanspreken  
omdat hun ervaring met hen niet positief is. 
Dat ze op het spoor komen  
van wat mensen gelukkig kan maken. 
Ubi Caritas … 
 
Bidden wij voor mensen  
die lijden onder al het geweld in deze dagen, 
voor hen die voor een moeilijke keuze staan, 
voor mensen voor wie Gods kracht  
ver weg lijkt te zijn. 
Ubi Caritas … 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God, schepper van hemel en aarde, 
bron van liefde voor alle mensen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is  
om te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van alle onrecht, 
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen. 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden de levende Heer. 
 
Ik geloof in Gods Geest, die werkzaam is  
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. 
 
Ik geloof in de Kerk van Christus, 
die, uitgerust met de kracht van de Geest, 
gezonden is om de mensen te dienen. 

Ik geloof in de vergevende liefde van God, 
die de macht van de zonde zal breken 
in ons en in alle mensen. 
 
Ik geloof dat de mens zal leven 
van Gods leven voor altijd. Amen. 
 

Offerande   
De omhaling is vandaag voor de noden in onze eigen 

stad, via de werkgroepen Sint-Vincentius, Welzijnszorg  
en Welzijnsschakel Tereken. 

 
Gebed over de gaven 
Vader, uw naam is mooi en eenvoudig: 
'Ik ben er'. 
Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar. 
Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest 
die ons doet getuigen van Jezus, 
uw Zoon en onze Broeder. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Dank U, God, omdat Gij een Vader wilt zijn  
die zorg draagt voor ons 
en bij wie we steeds mogen thuiskomen. 
 
Dank U, Jezus, Zoon van de Vader, 
omdat Gij ons Gods liefde hebt getoond 
en omdat Gij allen die met U op stap willen 
gaan, in uw vriendenkring opneemt. 
 
Dank U, heilige Geest, omdat Gij ons  
Jezus en de Vader openbaart, 
en ons leven kracht geeft. 
 
Dank U, drie-ene God, 
omdat Gij ons laat delen in uw liefde. 
Graag zeggen wij U dank 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. 
  

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 
de man uit Nazareth, 
die U 'Abba', zijn lieve Vader noemde. 
Door Hem was zoveel van U te zien en te ervaren 
 

Gedreven door gerechtigheid en goedheid 
openbaarde Hij uw naam in deze wereld. 
Door zijn woorden van begrip en vergeving, 
door zijn attentie voor gekwetste mensen, 
door blinden uitzicht te geven  
en lammen veerkracht, 
toonde Hij uw liefde voor de mensen. 
 

Hij was met mensen begaan, 
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 


