
 

 
 
 
 

Woensdagnamiddag om 14u00  
tellen we de vastenfolders per straat. 

Alle helpende handen  
zijn welkom op de pastorij!! 

Zaterdag 14 februari om 17u00: 
Aanstellingsviering van Raf  Vermeulen  
tot deken van Sint-Niklaas. 
 
Het koor zingt de liederen  
door om 16u00  
in de Sint-Nicolaaskerk. 
Wie graag meezingt, 
kan hiervoor aansluiten  
(graag in zwarte kledij). 

Donderdag 12 februari om 19u45: 
Parochieraad in Ons Huis 
 

Hartelijk welkom aan ieder die zich  
verbonden voelt met onze gemeenschap! 
 

19u45: Verwelkoming. 
20u00:  
- Bezinning bij "Uit goede bron" aan de hand van 
  het schilderij "De Levensstroom"  van  
  Lucy d’Souze-Krone, en psalm 1. 
- Voorstelling van het project van Broederlijk Delen: 
  “Marco is een boer ... en wil dat blijven".  
  We geven ook info over wat wij hiermee als   
  geloofsgemeenschap willen doen. 
- Pauze  met ... 
- Opvolging verslag vorige parochieraad,  
  tijd voor dringende zaken 
- Evaluatie van de voorbije activiteiten.  
  Komende activiteiten (zie kalender). 
- Nieuws uit de parochieploeg, kerkfabriek en  
  VZW Katholieke Werken. 
- Mededelingen uit de bewegingen en rondvraag 
22u00: Einde en wel thuis. 

Voor de viering speelt Christophe: 

Erbarm dich mein, o Herre Gott [2 verzen] (WV 4) 
van Heinrich Scheidemann (1585-1663). 
 

Liefde is de enige sleutel  

die past op de poorten van het paradijs. 
Er ligt een stukje paradijs  

in elke glimlach, in elk woord, 
in elke genegenheid aan een ander gegeven. 

Er ligt een stukje paradijs in elk hart,  

in elk huis met brood en wijn, met wat  
menselijke warmte en een lied in de avond. 

Er ligt een stukje paradijs in elke oase,  
waar liefde bloeit en mensen weer 'mens'  

zijn geworden, familie voor elkaar,  

broers en zusters. 
God heeft zijn liefde in jouw handen gelegd, 

als een sleutel voor de poorten  
van elk stukje paradijs. 

Liefde is de enige sleutel die past  
op de poorten van het paradijs. 

 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraag om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

Liefde waagt zichzelf te geven 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

  

 

 

 
 

Liefde is de sleutel van het paradijs  

Liefde blijft 
8 februari 2015  



Welkom 
… aan ieder van u … 
 
De paaskaars wordt aangestoken: 

Diit ene weten wij en aan dit één  
houden wij ons vast in de duistere uren: 
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren,  
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 
 
Het geconsacreerde brood wordt op het altaar 
geplaatst en de kaarsen aangestoken: 

Vriend, metgezel, die meer en minder is  
dan vader, moeder, minnaar, kind  
hetzelfde als ik, maar anders  
onafhankelijk en toegewijd  
ouder, jonger, van dezelfde tijd.  
Trooster, die getroost kan worden  
broeder, maar van een andere moeder,  
zonder rivaliteit  
met wie ik samenloop en die mij begeleidt.  
Hij gunt mij om te leven  
en als ik dood zou willen, geeft hij mij gelijk.  
Soms is het, dat ik om hem alleen  
verdragen blijf wat zonder hem  
ondraaglijk scheen.  
Zonder een enkele verplichting  
loop ik en altijd in zijn richting.       

Maria Vasalis 
 

Gebed om samen te bidden 
God, Gij roept ons samen  
op deze ochtend en deze plaats. 
Gij kent ons verlangen naar plaatsen  
waar we liefde kunnen leren 
Gij moedigt ons aan. 
Wees ons nabij en houd ons bijeen. 
Behoed ons en toon ons uw liefde. Amen. 
 
Evangelie  deel 1  Matteüs 5, 13-16 

 
Gebed om nabijheid  naar Piet Thomas 
Als alles buiten donker is 
en ik bij vrienden ben  
die ik niet kan verstaan, 
dan wend ik mij van hen tot Jou 
en vind ik licht in Je ogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verten die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 
Mededelingen 
 
Zegengebed Marcel Weemaes 

Mannen 

Langs betrouwbare wegen, God,  
leidt Gij mensen naar mensen 
en niets gebeurt tussen hen aan pijn  
en aan genade dat uw zorgend hart ontgaat. 
 

Vrouwen 

Ik dank voor ieder mens met wie ik  
mee mocht gaan door de tijd die voorbij is, 
voor duizend tekenen van goedheid, 
voor woorden en stilte waarin Gij woonde, 
voor mensen met wie ik deelde, lief en leed, 
brood en beker, leven en hoop. 
 

Mannen 

Ik dank voor wie mij eigen zijn,  
verwant en geliefd, 
voor vrienden overal  
bij wie ik wonen mag als in mijn eigen huis. 
 

Vrouwen 

Ik dank voor de kinderen op mijn weg,  
fonteinen van hoop, 
die mij het leven leren, steeds opnieuw, 
want alles is heel diep in hen,  
hun vreugden en hun klein verdriet. 
 

Mannen 

Voor ieder dank ik, met wie ik in de hemel  
en op de aarde verbonden ben. 
 

Samen 

Ik bid om vrede en geborgenheid  
voor iedereen; 
om kracht en om blijdschap en vuur  
in het hart. 
Dat wij dienend en gelukkig  
door de komende dagen gaan, 
U verheerlijkend en mensen nabij. Amen. 
 
Zending 
"Erbarm dich mein, o Herre Gott" van Samuel Scheidt 



Onze Vader 
 
Vredewens Toon Hermans 
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht  
die als het erop aankomt  
voor je bidt of voor je vecht. 
Pas als je iemand hebt  
die met je lacht en met je grient 
dan pas kan je zeggen: ik heb een vriend. 
 

God, geef ons vrede, zo vragen wij, 
dat alle mensen 'vrienden' worden 
dat wij leven vanuit uw vrede. Amen. 
 

Geven we elkaar een boodschap  
van vreugde en vrede. 
 
Communie 
Canzon francese [3a] van Giovanni Gabrieli (1554-1612) 

 
Om in stilte te lezen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied  
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de liefde 
is het heelal te klein. 

De liefde moet oneindig zijn 
of zij is niets. 

Maar er is hoop. 
Het heelal zet uit, 

en de liefde is geduldig. 
Gerard Bodifée 

Als alles in mij donker is 
en ik mezelf veracht  
om wat ik heb misdaan, 
dan wend ik mij van mij tot Jou 
en vind ik licht in Je ogen.   
Jezus, U bent het licht in ons leven… 
 
Als je gelaat zo donker is 
dat ik er bang van word 
en denk: nu is ’t gedaan, 
dan wend ik mij van jou tot Jou 
en vind ik licht in Je ogen.  
Jezus, U bent het licht in ons leven… 
 
Stiltemoment 
 
Lezing Nelson Mandela 
Zelfs in de meest uitzichtloze tijden in de gevangenis, ... 

 
Luisterlied 
Ik zal meer van jou houden dan van mezelf 
en meer nog dan gisteren: 
Liefde voor het leven:  
jij bent de nieuwe dag. 
 

Stuur de zon op tijd voor de ochtend 
Laat alle vogels de morgen prijzen 
Liefde voor het leven:  
jij bent de nieuwe dag. 
 
Hoop is mijn filosofie, 
heeft alleen dagen nodig waarop te zijn 
Liefde voor het leven geeft mij hoop:  
jij bent de nieuwe dag. 
 
Kindje  Toon Hermans 

Je leert het kindje eten 
want papjes moeten op, 
je leert het kindje lopen, 
je leert het ‘paardje hop’, 
je leert het kindje spreken. 
Mammie, zegt het al, 
en wuiven met het handje 
en rollen met de bal. 
Je leert het kindje ’n dansje, 
’n dansje en ’n lied. 
Wie leert het kindje liefde, 
Want zonder gaat het niet. 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelie  deel 2 

 
Muziek 
Scheidemann: Praeambulum in F (WV 40) 



Geloofsbelijdenis om samen uit te spreken 

Ik geloof in God die liefde is, 
die zijn prachtige schepping  
aan mensen toevertrouwde. 
 
Ik geloof in zijn Zoon Jezus 
die ons heeft voorgedaan, concreet en echt, 
wat God bedoelde met 'naastenliefde'. 
Ik geloof dat in deze geest van liefde  
mensen kunnen samenwerken 
opdat deze aarde als een hemel zou worden. 
 
Ik geloof in de mensen  
die niet willen leven voor zichzelf alleen, 
maar die samen met anderen  
Gods droom durven waarmaken. 
 
Een moment met de kinderen 
 
Voorbeden   
Wij bidden om een warm hart  
voor hen die elkaar gekozen hebben: 
dat hun liefde groot mag zijn  
in goede en moeilijke dagen, 
dat hun liefde groeien zal, 
dat zij zingen van de liefde,  
samen met allen die bij hen horen. 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden om een gouden hart 
omwille van alle vriendschap 
omwille van de warmte en intimiteit tussen mensen, 
omwille van eerbied en sympathie. 
Dat we elkaar blijven zoeken,  
ons niet afsluiten, niet verharden.  
Dat wij zingen van de liefde: 
Zing van de liefde … 
 
Wij bidden om een open hart 
voor hen die van elkaar gescheiden zijn geraakt 
en voor hun kinderen. 
Voor wie niet met elkaar kunnen,  
maar wel liefhebben. 
Voor allen die verlangen,  
maar nog eenzaam zijn. 
Dat Gij te vinden blijft, Goddelijk vuur: 
Zing van de liefde … 
 
Wij bidden om een troostend hart 
voor hen die teren op liefde 
over grenzen van dood en leven. 
Wij bidden voor hen die gestorven zijn  
en noemen ( …). 
Dat de liefde sterk is als de dood: 
Zing van de liefde … 

Wij bidden om een teder hart 
voor ouders en kinderen 
grootouders en kleinkinderen, 
voor die zorgen en verzorgd worden, 
leerkrachten en leerlingen, 
voor allen die zich geroepen weten  
uw Goddelijk vuur door te geven. 
Zing van de liefde … 
 
Geef ons tijd van leven, God van liefde, 
tijd voor mensen, voor vrienden,  
tijd voor liefde, tijd voor U,  
zo jong en zo oud als wij zijn. 
 
Verliefd Johanna Kruit 

Verliefd kan heel oud zijn, 
bij elkaar zo’n 130 jaar. 
Gister zag ik opa met oma, 
hij streelde door haar haar. 
  
Zij lachte naar hem, en hij,  
hij plukte bloem na bloem 
in eigen tuin voor eigen vrouw. 
En oma gaf opa toen een zoen. 
  
Niet zo’n laf kort kusje 
maar een filmkus op z’n mond, 
zo een die wel uren duurt. 
Ik stond genageld aan de grond. 
  
Waren dat echt mijn opa en oma? 
Ik vond het heel erg raar, 
dat verliefd zo oud kon zijn,  
bij elkaar zo’n 130 jaar. 
 
Offerande  
De omhaling is vandaag voor het Noodfonds van ons  

Bisdom. Met dit fonds kunnen we als kerkgemeenschap 
snel reageren als ergens ter wereld mensen worden  

getroffen door natuurrampen of oorlogsgeweld. 

 
Communiegebed 
Vandaag opnieuw rond de tafel van brood 
in het spoor van Jezus van Nazareth, uw Zoon. 
Hij spreekt ons aan, 
Hij ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant, 
Hij verschijnt in woorden van genade  
'hebt elkander lief'. 
 

Aan deze tafel van verbondenheid  
bidden we voor allen die hier niet aanwezig zijn: 
de zieken, de mensen die zorgend nabij zijn, 
zij die nu aan het werk zijn. 
 

Rond deze tafel weten we ons verbonden 
met de groepen en gemeenschappen 
overal ter wereld die zich engageren  
vanuit geloof, hoop, liefde. 
En danken wij U, onze God en Vader 
om uw woorden van Jezus, uw Zoon en onze Heer.  


