
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

We nodigen u ook uit voor volgende vieringen: 

 
Verzoeningsviering: dinsdag om 19u30 

 
Goede Vrijdag: 

-De kruisweg van 15u gaat door in open lucht  

 aan het Castrohof (vervoer mogelijk!). 
 De christelijk-geïnspireerde sociale organisaties en 

 zorginstellingen van Sint-Niklaas geven er een  
 bijzondere invulling aan.  

 Alle geloofsgemeenschappen van Sint-Niklaas  
 sluiten aan. Daarom dit jaar geen kruisweg hier in 

 de kerk. 

 
-Wel is er een avonddienst om 19u30 met koor 

 Fiori Musicali. 
-Om 22u bekijken we de film 'Departures 

-Daarna blijft de kerk open tot zaterdagmorgen 

 voor stilte en gebed. 
-Zaterdagmorgen om 7u sluiten we samen af. 

 Wie daarna graag mee ontbijt, gelieve uw naam 
 in te vullen op de lijst. 

 

Paasvieringen: 

Paaszaterdag 20u: met koor Sint-Cecilia. 
Paaszondag 10u30: kindvriendelijke viering.  

Daarna rapen we paaseieren.  
 

Zondag 23 april:  

Feestelijke viering  
voor '800 jaar kerk  

Sint-Niklaas, voorgegaan  
door onze Bisschop Luc Van Looy om 10u30  

aan het Castrohof. Met allen danken om wat hier 
zovele eeuwen al is gegroeid. Wie wenst deel te  

nemen aan de broodjesmaaltijd nadien wordt  

gevraagd in te schrijven via het strookje of de  
website.  

www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-niklaas 
Geen viering hier in de kerk:  

we vieren immers met velen samen! 
 

Zondag 30 april:  
Vormselviering om 11u00 (!!) voor 78 kinderen,  

met monseigneur Luc Van Looy. 
 

We wensen u nog ingetogen dagen toe,  

onder Gods zegen … 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
Welkom 
In de voorbije zondagen hielp de kieswijzer  
hier vooraan ons om keuzes te maken. 
Maar we leerden dat kiezen niet gaat  
tussen zwart en wit... 
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Palmwijding 
Deze palmtakken, deze groene takken,  
vertellen over Jezus’ blijde inkomst in Jeruzalem. 
Het groen van de takken  
is een herinnering én een belofte. 
Zij leren ons vooruitkijken  
naar de vreugde van Witte Donderdag,  
naar de droefheid van Goede Vrijdag,  
naar de vertrouwvolle verwachting  
van stille zaterdag. 
Maar als we deze takken vasthouden,  
dragen we ook de hoop mee, 
om doorheen Goede Vrijdag,  
uit te kijken naar Pasen. 
 
Evangelielezing   
Matteüs 21, 1-11 

 
 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen  
zijn voor zijn voet gespreid. 
 

Moment van inkeer   
Jezus zit op een ezel, niet op een paard. 
Jezus houdt van alle mensen 
van Wouter en van Astrid 
van Noa en van Daniëlle 
van Simonne en van Omer 
Jezus houdt van de mensen in Burkina Faso 
en Hij wil dat iedereen kansen krijgt 
om op een menselijke manier te leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =laat ons de Heer loven, alle volken 

Laat ons zo zien dat leven en vrede  
mogelijk is, telkens weer opnieuw. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 Wensen wij elkaar die vrede toe. 

 
Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed   
God van leven, de Goede Week is ingezet. 
De palm in onze handen spreekt van hoop.  
De geest van Jezus overwint waar mensen opstaan 
tegen onrechten meebouwen  
aan een vredevolle samenleving.  
Mag de Goede Week  
ons daarvan bewustmaken, 
ons doen groeien tot bondgenoten van Jezus 
en van de meest kwetsbaren onder ons.  
Ga mee met ons, wij vragen het U, 
voor nu en voor de dagen die we tegemoet gaan. 
Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Om in stilte te lezen    Antoon Vandeputte 
Een klein beetje groen voor op het kruis 
en zie: het komt weer tot leven. 

Een klein beetje hoop voor in jouw huis 
en zie: het komt weer tot leven. 

Een klein beetje liefde voor in jouw gezin 

en zie: het komt weer tot leven. 
Een klein beetje geloof voor deze wereld 

en zie: hij komt weer tot leven 



Koninklijk in de waarheid,  
prachtig in de liefde, één en al zorg  
voor misdeelden en onderdrukten,  
voor weerlozen en zieken,  
voor iedereen.  
Zo was en is Hij, Jezus, onze Heer. 
 

Hoor, God, onze woorden van dank  
om koning Jezus,  
die het als zijn roeping zag  
om, overal waar Hij kwam, te dienen,  
die de eenvoud van een ezel verkoos  
boven macht over mensen.  
 

Hij baande voor ons de weg.  
Wij bidden dat wij die weg kunnen gaan:  
een weg van eenvoud, een weg van dienen,  
een Koninklijke weg van zorg voor elkaar. 
 

Om ons te helpen die weg te gaan,  
wou Hij voor altijd bij ons blijven. 
Daarom gaf Hij, vlak voor Hij heenging,  
een teken van zijn blijvende aanwezigheid  
in ons midden (…). 
 

 
 
   
 
 
 
 
Beziel ons met uw Geest, God.  
Dan zullen wij, geïnspireerd door uw voorbeeld,  
mee bouwen aan meer menswaardigheid,  
niet zwichten voor macht en eigenbaat  
maar waakzaam zijn om tekenen van hoop te zien. 
Mogen wijzelf zo’n teken worden. 
 

God, wij danken U  
om dit teken van uw nabijheid. 
Mogen wij het verhaal van Jezus, uw Zoon,  
onder ons levend houden  
en daaruit de moed putten  
steeds opnieuw de weg te gaan  
van Palmzondag naar Pasen, ook al  
kunnen wij niet om Goede Vrijdag heen. 
 

Om die moed en die hoop willen wij samen bidden  
met de woorden die Jezus zelf ons heeft aangereikt: 
 
Onze  Vader 
  

Bidden om vrede 
Heer Jezus, Gij wenst ons uw vrede toe,  
Gij wilt dat iedere plaats een stad van vrede wordt: 
een nieuw Jeruzalem. 
Schenk ons de moed om ons met elkaar  
te verzoenen en vrede te stichten  
doorheen de hosanna’s en ontgoocheling  
van het leven heen. 

Jezus houdt van alle mensen 
die hier zijn omdat ze, kortelings of langer geleden, 
afscheid moesten nemen van een geliefd iemand, 
Jezus houdt van alle mensen 
Hij geeft hen vrede in hun hart. 
 Laudate dominum … 
  

Hij houdt van alle mensen  
die zich inzetten voor Broederlijk Delen, 
zij die de folders in de bus steken, 
zij die meewerkten aan het solidariteitsmaal 
zij die een cent in het mandje leggen, 
kortom Hij houdt van allen die opkomen 
voor vrede en gerechtigheid. 
Wij bidden U, dat wij zulke mensen zijn. 
 Laudate dominum … 
 
Gebed  
God van leven, in Jezus hebt Gij U laten kennen, 
Hij is gekomen om ons de weg van vrede te leren. 
Wij bidden U, maak ons stil en zacht 
zodat wij Hem kunnen ontmoeten, 
in zijn glorie, maar ook in zijn lijden. 
Dat vragen wij U voor vandaag in het bijzonder. 
Amen. 
 
Inleiding op het lijdensverhaal 
Voor Jezus’ lijdensweg  

waren mensen verantwoordelijk... 

Mensen die Hem in de steek lieten  
en bespotten... 

Mensen die Hem verloochenden... 
Mensen die Hem verraadden... 

Mensen zoals jij en ik...? 
 

Evangelie   Matteüs 26, 14-75; 27, 1-66 
 
Lied we zingen het 3x na elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stilte 
 
We bidden voor onze overledenen  
We noemen de namen van de overledenen  
van de voorbije maand en de misintenties, 

ondertussen worden de kruisjes in ons midden 

gebracht en een kaarsje aangestoken. 
 

Hij werd gekruisigd, met Hem  
zijn er zoveel levens opgehouden te bestaan. 
Een vader, een kind, een broer,  
een man, een soldaat, 
een vluchteling, een anonieme reiziger, 
een scholier op weg naar huis 
een arbeider in de haven. 



Zoveel mensen ook hebben hun kruis te dragen. 
Het enige wat we kunnen doen, is bij hen blijven. 
Niet weglopen, Hem niet alleen laten,  
hén niet alleen laten. 
 
Voorbeden 
In dit passieverhaal herkennen we  
ook de grote thema’s van onze eigen wereld: 
vriendschap en verraad, vreugde en lijden,  
diepgang en oppervlakkigheid, twijfel en geloof... 
Van hieruit willen we voor onszelf  
en voor elkaar bidden. 
Een ogenblik stil gebed 

 
Voor allen van wie leven getekend wordt  
door 'een kruis' van lijden en pijn 
dat zij op hun weg mensen mogen ontmoeten 
die hen helpen de last te dragen en troostend aan-
wezig willen zijn. 
Een ogenblik stil gebed 

 
Voor ons allen, hier verenigd rond uw tafel  
om samen maaltijd te vieren, 
dat wij in de komende week  
heel bewust stilstaan bij uw roep 
om te blijven gaan in het voetspoor van Jezus  
te getuigen van zijn liefde voor U, zijn Vader  
en alle mensen 
Een ogenblik stil gebed 

 
Offerande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mens is dorst en mens is honger 
mens is leven van verlangen 
wachtend tot iemand hem vindt 
die zich geeft, die zich verbindt. 
Heb ik alles, overdadig, 
ben, dan nog, ik, onverzadigd 
tot ik er van delen mag 
met één die op iemand wacht. 
 
Gebed over de gaven 
God, Gij hebt ons geboetseerd  
en bezield met uw levensadem, 
wij brengen U hier wat de aarde  
aan vruchten geeft:  
brood en wijn om te breken en te delen. 
Het is onze aarzeling  
om te kiezen voor de weg van Jezus 
en ons verlangen om Jezus te volgen,  
het is ons geloof in de kracht die Gij ons geeft. 
Deze gaven zeggen wie wij zijn. 
Belicht ze met de liefde van Jezus 
en heilig ze tot leeftocht voor onderweg,  
naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Hoe kunnen wij U danken, God, Vader, Moeder, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd  
in Jezus, uw Zoon. Met Hem willen wij U danken 
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
Daarom loven en prijzen wij U en zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mens bij uitstek was Hij, Jezus van Nazareth,  
ingehaald als een koning,  
toegezwaaid met palmen, toegezongen met 'hosanna' 
daarna verguisd omdat zijn koningschap  
niet van deze wereld was. 


