
 

PS  

We vermelden nog dat op Paaszondag  

de Ronde Van Vlaanderen door Sint-Niklaas komt. 

Kijk op de info van de Stad hoe u deze kerk  

kan bereiken!! 

Welkom in de vieringen  

van komende Goede Week & Pasen 
 

Dinsdag 27 maart - 19u30: Verzoeningsviering 
 

Donderdag 29 maart - 19u30:Witte Donderdag 

breng een boterham mee om samen te tafelen. 
 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag 

In de nacht naar Paaszaterdag ben je steeds welkom  
in de kerk - voor eventjes of voor langer.  
Je kan komen en gaan wanneer je zelf wil. 
 
15u: Kruisweg in St-Jozefkerk en in kapel  
        Onze Lieve Vrouw van Halle (Kapelstraat). 
 

19u30: Viering met Fiori Musicali. 
 

21u: Film over hoe een man w orstelt met het 
verlies 
 van zijn dochtertje en stilaan een weg vindt. 
 

23u30-01u: Christelijke meditatie  
   onder begeleiding van José Pype. 
 

01u-2u30: Meditatief klankconcert  
 onder begeleiding van Dieter Van Obbergen. 
 

2u30-06u30: Meditatie volgens Yogananda 
 onder begeleiding van John Verschooten. 
 

06u30-08u: Meditatief op weg met de 
                     Matteüspassion  van J.S. Bach  
 onder begeleiding van Koen Van Herrewegen. 
 

08u: samen Ontbijten            
 

Om ons een idee te geven met hoeveel we zullen zijn,  
vinden wij het fijn dat je je naam invult op het blad. 
Je vindt dat achteraan in de kerk. Dank!!! 
Maar natuurlijk ben je hoe dan ook altijd welkom! 
 
Paaswake 31 maart - 20u: Paaswake 
           met het Sint-Ceciliakoor 

Pasen 01 april - 10u30: Kindvriendelijke viering 
waarna we 
paaseieren rapen in 
de tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u allen  

 

Verwelkoming 
Alle kinderen worden uitgenodigd om mee een stoet  

te vormen als intrede. 

 

Wie je ook bent,  

van waar je ook gekomen bent,  

groot of net iets kleiner,  

je bent van harte welkom om PALMZONDAG  

te vieren.  

Een heel bijzondere zondag,  

at zal je wel merken,  

met heel veel verhalen. 

... 

Omdat we vandaag heel wat verhalen  

uit de Bijbel zullen horen, maken we ons  

alvast klaar met drie kruisjes: 

Jezus, ik denk aan jou. 

Jezus, ik spreek met jou . 

Jezus, ik hou van jou. 

 

Het verhaal van Palmzondag  
Matteüs 21,1-11, Marcus 11, 1-13 

 uit: "Zes kruiken wijn" 

 

Jezus en zijn vrienden zijn te voet op weg  

naar Jeruzalem…. 
Palmstoet komt naar voor  

Ondertussen klinkt een feestelijk lied:  

 

Kom volg me nu… 
Wat Jezus doet, geeft mensen moed. 
Wat Jezus zegt, is steeds oprecht. 
Wat Jezus vraagt, dat j’ and’ren draagt. 
Wat Jezus wenst , liefd’ onbegrensd. 
Ja… Wij doen mee! 
Kom ga maar mee… 
 
Geef altijd moed,door wat je doet. 
Blijf steeds oprecht in wat je zegt. 
Draag and’ren graag zonder gevraag. 
Hou onbegrensd van ieder mens. 
Ja… Wij doen mee! 
Kom volg me nu… 
 
 

PALMZONDAG  
25 maart 2018 
                     
 
 
 
 

    



Palmzegen 

Palmtak, als ik je vasthoud  

heb ik eigenlijk de hoop in mijn handen. 

Want jij blijft groen,  

ook al heeft het gesneeuwd en gevroren. 

Zo ben jij voor ons een teken van hoop. 

Hoop kost niets, hoop wordt ons gegeven. 

Jij bent klein, maar je helpt ons  

om door het lijden heen te komen, 

om moeilijke en donkere dagen te overwinnen. 

Zo toon jij ons al iets van Pasen. 

Er gaat zegen van jou uit! 

 

God, zegen deze palm 

die in onze huizen komt te hangen  

en ons doet denken aan Jezus die welkom is. 

Zegen deze mensen  

die de takken mee nemen naar huis. 

Help ons zo te denken aan Jezus  

die leefde voor de mensen, 

zodat wij kunnen worden en zijn als Hij. Amen. 

 

Gebed om nabijheid  
met het lied dat de kinderen zullen zingen  

tijdens de eerste communie 

 

Jezus zit op een ezel, niet op een paard. 

Hij is geen baasmaker, 

Hij is geen vechter, 

Hij brengt vrede. 

Jezus, Jij komt bij mij,  

zodat ik vrede breng bij mensen. 

Jezus houdt van alle mensen 

van Fien en van Daniëlle  

van Fatima en Hasit 

van Laurette en van Wim 

Jezus houdt van alle mensen in Oeganda 

en Hij wil dat iedereen kansen krijgt 

om op een menselijke manier te leven. 

Jezus, Jij komt bij mij zodat ik merk  

dat Jij van mij houdt. 

Lieve Jezus … 

 

 
Schijn, schijn Paasvlammetje.  
Schijn nu voor mij. 
Schijn, schijn Paasvlammetje.  
Want de nacht is zo voorbij.  
 

Mededelingen  

 

Zegen  
iedereen wordt uitgenodigd om een palmtakje te 

komen halen. 

 

Geef me warmte zodat ik kan stralen 
Geef me warmte, die geef ik door 
Geef me warmte zodat ik kan stralen 
Ik wil zonlicht zijn tot ied’reen straalt 
 
Straal je licht uit, straal je licht uit,  
straal je licht uit heel je wereld rond 
Straal je licht uit, straal je licht uit,  
straal je licht uit in het rond. 
 
Geef me vriendschap zodat ik kan zingen 
Geef me vriendschap, die geef ik door 
Geef me vriendschap zodat ik kan zingen 
Ik wil vriend’lijk zijn tot ied’reen zingt 
Straal je licht uit, … 
 
Geef me vreugde zodat ik kan lachen 
Geef me vreugde, die geef ik door 
Geef me vreugde zodat ik kan lachen 
Ik wil vrolijk zijn tot ied’reen lacht 
 
Straal je licht uit, … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan Mozaïek!! 

Voor de vieringen 

van komende week: 

kijk zeker eens op 

de achterzijde van 

dit blaadje. 



Het verhaal gaat verder  Matteüs 26, 36-66  
 uit: "Zes kruiken wijn" 

 

 

 

 

 

 

 

… Jezus draagt zijn kruis. 

Nergens zijn de vrienden van Jezus nog te zien.  

Ze zijn allemaal bang dat ook zij gedood worden. 

Alleen zijn moeder is heel dichtbij,  

en nog enkele vrouwen die voor Jezus zorgen. 

… 

Deze week en zeker volgende weekend 

zullen we horen hoe het verder gaat, 

want één ding weten we: Jezus blijft bij ons. 
 

Daarom kunnen wij misschien niets anders  

dan stil worden en bidden … 

 

Voorbeden  

-We bidden om troost en bemoediging voor  

alle mensen die een zwaar kruis moeten dragen. 

-We bidden om mensen 

die het leed van anderen verlichten. 

 

Schijn, schijn klein vlammetje. Schijn nu voor mij. 
Schijn, schijn klein vlammetje.  
Want de nacht is zo voorbij. 
 

-We bidden om kracht  

voor alle mensen die geen uitzicht hebben. 

-Wij bidden om mensen die de moed hebben  

om voor anderen op te komen. 

 

Schijn, schijn klein vlammetje. Schijn nu voor mij. 
Schijn, schijn klein vlammetje.  
Want de nacht is zo voorbij. 
 

-We bidden om vrede 

voor alle mensen die in oorlog of ruzie leven. 

-Wij bidden om mensen 

die blijven geloven in het goede in elke mens. 

 

Schijn, schijn klein vlammetje. Schijn nu voor mij. 
Schijn, schijn klein vlammetje.  
Want de nacht is zo voorbij. 
 
Wij bidden voor alle mensen 

die in de Goede Week samenkomen  

om aan Jezus te denken. 

Dat zij door de woorden en daden  

van Jezus 

bemoedigd worden om te gaan leven  

voor anderen, zoals Hij dat gedaan heeft. 

Dat wij zulke mensen mogen zijn  

en blijven geloven in Pasen. Amen. 

Jezus heeft ons geleerd hoe wij kunnen bidden. 

Jezus, ik zet de deur van mijn hart open, 

ik vertel Je wat ik voel, 

want ik geloof dat Jij mij bij bent. 

Lieve Jezus … 

 

Stiltemoment 

 

Het verhaal van Witte Donderdag 
Matteüs 26, 17-39 uit: "Zes kruiken wijn" 

 

Eindelijk is het zover:  

Jezus en zijn vrienden  

vieren het paasfeest. 

 

Lied 

Ik speel, met jou, met hem, met haar  
Voor ons zijn alle mensen ter wereld gelijk. 
Ik leef voor jou, voor hem, voor haar . 
Voor ons zijn alle mensen ter wereld gelijk,  
voor ieder gelijk. 
Bruin, zwart, blank, elke kleur . 
Leven, spelen, tesamen, tesamen . 
 
Reik elkaar de hand, over grenzen heen. 
Smeed een vriendenband:  
jij staat niet alleen. 
O, jij staat niet alleen. Lalalala…. 
 
Ik help, ik speel, ik zorg, ik deel . 
Voor ons zijn alle mensen ter wereld gelijk,  
voor ieder gelijk. 
Ik droom, ik leef, ik hoop, ik geef . 
Voor ons zijn alle mensen ter wereld gelijk,  
voor ieder gelijk. 
Bruin, zwart, blank, elke kleur . 
Leven, werken, tesamen, tesamen. 
 
Reik elkaar de hand, over grenzen heen. 
Smeed een vriendenband:  
jij staat niet alleen. 
O, jij staat niet alleen. Lalalala…  (2x) 
 

Gebed over de gaven  

God, wij danken U  

omdat wij samen aan tafel mogen gaan 

en Jezus ook nu bij ons is. 

De tafel is mooi gedekt, 

de bloemen en de kaarsen 

dit brood en deze wijn, 

zijn een teken van ons om te doen als Jezus. 

Zegen ons en ook deze gaven 

en geef ons een warm hart  

om uw wereld in te richten  

tot een huis voor alle mensen, 

een tafel waaraan iedereen welkom is. Amen. 

 



We bidden bij brood en wijn van leven 

Soms ben ik verkeerd, 

doe ik Jou echt pijn, veel verdriet. 
Ik voel spijt, maar ik vind de woorden niet. 
Daarom zing ik dit lied. 
Neem mijn hand, heel dicht bij Jou. 
Vul mij met Jouw warme gloed. 
Als ik eenzaam ben, sta ik in de kou: 
bij Jou voel ik me goed. 
 
Ik weet zeker dat Je me altijd helpt,  
heel graag ziet. 
Wat er ook gebeurt, Jij vergeet me niet. 
Daarom zing ik dit lied:  
Neem mijn hand, heel dicht bij jou … 
 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Kruisje voor de Eerste Communicanten  
Mogen we aan de papa's of mama's  

of oma's of opa's vragen om bij  

uw kind / kleinkind te komen staan.  

Ze leggen de handen op de schouders van het 

kind, als teken dat zij mee op weg willen gaan. 

 

Voor jullie, kinderen en ouders,  

willen wij dan ook samen bidden: 

 

God, wij bidden om uw zegen  

over deze kinderen en hun familie. 

Mag dit kruisje voor hen  

een teken zijn van hun geloof  

in uw liefde voor alle mensen. 

Mag dit kruisje hen ook de kracht geven 

om ook anderen uw liefde te laten zien. 

Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen. 

Amen. 
 

De leerkrachten hangen het kruisje om. 

Daarna gaan ouders en kinderen zitten. 

Ondertussen zachte muziek. 

 

Gebed om vrede en vredeslied 

Ik wens je vrede van God (3x) 
Ik wens je vrede,  
vrede, vrede van de Heer.  

Communie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ondertussen zingt het koor: 

 

Ik heb nu verdriet. (2x) 
Niemand die het ziet. (2x) 
Waar moet ik daarmee heen. (2x) 
Ik voel me zo alleen, zo alleen. 
Elke keer opnieuw als ik wenen moet 
Zoek ik naar een vriend,  
maar ik vind er geen. 
  

Iemand duwde mij. (2x) 
‘k Viel over een kei. (2x) 
Mijn knie doet vrees’lijk pijn. (2x) 
Mag ik dicht bij jou zijn, bij jou zijn.  
Elke keer opnieuw als ik zorgen hoef 
Zoek ik naar een vriend,  
maar ik vind er geen. 
 

Soms maakt men mij bang. (2x) 
Jaagt men mij op stang. (2x) 
Dan ga ik uit de bol. (2x) 
Ik hou het niet meer vol, niet meer vol. 
Elke keer opnieuw als ik mij verlies 
Zoek ik naar een vriend,  
maar ik vind er geen. 
 

Waar vind ik een vriend? 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
Eén takje is ons genoeg, 

een groene tak van hoop 

ons gelovig aangereikt, 

niet als een magische kracht, 

maar als een krachtig symbool 

van nieuwe hoop. 

Eén takje is ons genoeg, 

een groene twijg van vrede 

die vertelt van een goddelijke mens, 

Jezus van Nazareth, 

en ons uitdaagt 

om zijn weg te gaan 

van dienende goedheid 

en teder nabij-zijn 

Een takje is ons genoeg.  


