
Maria zingt haar loflied, 
God voelt zich thuis bij haar, 
wie is Hij dat Hij omziet 
naar haar geringe staat? 
Hij is de God der armen, 
voor wie Hem roept in nood, 
Hij is de mens barmhartig 
die ned'rig op Hem hoopt. 
 
Slotgebed 
Gezegend zijt Gij, God,  
om de richting die Gij toont in taal en teken.  
Waar wij onszelf zoeken,  
klinkt uw Woord: "Geeft gij hun maar te eten".  
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade,  
wanneer uw opdracht ons zwaar valt,  
opdat wij met recht en reden  
Lichaam van Jezus zijn in deze wereld. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

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 

TEREKEN OVERLEG(t):  
donderdag 2 juni 

 

 
Voorstelling van wat bestaat op  

onze parochie door coördinatoren  

Agnes en Christine. 
Gesprek hierover in groepjes rond enkele vragen. 

 

van onze pastoraal vrijgestelde Lieve. We gebruiken  

hiervoor de tekst die Lieve schreef voor "Past Het"  
die op Pinksteren verdeeld werd. Voor wie deze nog niet 

heeft: nog altijd te krijgen achteraan in de kerk. 
 

(Eerste Communie , Zangavond met Jos Bielen, Viering 
LG Kruisdagen, Viering Pinksteren, Gebedsdienst 

Heimolen, Kiemkrachtgesprek Etienne De Jonghe …) 

 

VZW’s. 
 

 
Lied en verwelkoming 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Door een kind: 

Laten wij het brood breken met wie honger lijdt, 
en de nood breken van de eenzaamheid. 
 
Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Laten wij een lied zingen van brood en wijn, 
zingen tegen angst en pijn. 
 
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God … 
 
Laten wij de wijn delen met wie niemand heeft, 
de pijn verzachten van wie angstig leeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt 

Sacramentszondag - c jaar 
29 mei 2016 



Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
God, open onze oren  
zodat wij uw woord van leven en bevrijding  
beluisteren  
en het vertalen in onze manier van leven.  
Heer ontferm u over ons,  
Heer wees goed voor ons 
 
Christus, open ons hart  
zodat wij U ontvangen als brood,  
bron van ons leven.  
Christus ontferm u over ons,  
Christus wees goed voor ons. 
 
God, open onze ogen  
zodat wij zien hoe Gij onder ons aanwezig komt  
en uw liefde zichtbaar maakt in onze omgeving.  
Heer, ontferm u over ons,  
Heer wees goed voor ons 
 
Loflied 
eerste strofe: voorzang 

tweede strofe: voorzang aanzingkoor 

derde strofe: samenzang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
God, als wij hier samenzijn, 
richten wij ons  tot U. 
Wij weten ons immers door U gedragen 
in het opnemen van ons werk van elke dag. 
Wij geloven dat Gij ons nabij zijt. 
Inspireer ons door uw Woord 
en door de ontmoeting met mensen,  
zodat wij gevoed worden 
door de kracht die Gij in ons geeft. Amen. 

Om in stilte te lezen 
 

Een prediker kwam in een zaal om er te spreken.  

De zaal was leeg, er zat alleen een jonge stalknecht  

op de eerste rij. De man overlegde bij zichzelf:  

"Moet ik nu spreken of het liever maar laten?"  

Tenslotte vroeg hij de stalknecht:  

"Er is niemand behalve jij, wat denk je,  

moet ik spreken of niet?" De stalknecht zei:  

"Mijnheer, ik ben een eenvoudig mens,  

wat moet ik er over zeggen.  

Maar als ik in een stal kom en zie dat alle paarden  

zijn weggelopen, maar één is nog gebleven,  

dan zal ik hem wel voer geven." 
 

De prediker nam zich dat ter harte  

en begon met zijn preek. Hij sprak twee uur lang. 

Daarna voelde hij zich opgelucht en gelukkig  

en wilde door de toehoorder bevestigd zien. Hij vroeg:  

"Hoe beviel mijn preek je?" De stalknecht antwoordde: 

"Ik heb al gezegd dat ik een eenvoudige man ben en 

dat ik er niet veel over weet te zeggen.  

Maar als ik in een stal kom en zie  

dat alle paarden behalve één  

zijn weggelopen, zal ik  

dat paard toch voer geven.  

Ik zou hem echter niet het hele voer geven dat 

voor alle paarden bestemd was." 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied voor Maria bij het einde van de meimaand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vader, zo is uw liefde zichtbaar 
in het schenken van het brood  
in het herdenkend samenzijn  
waar we, Hem gedenkend,  
eten van zijn Brood en drinken uit zijn Beker. 
 

Zijn Geest blijft onder ons wonen.  
Daarom bidden wij vandaag tot U:  
wees met ons, uw Kerk van bewogen mensen,  
onderweg in deze wereld.  
Draag zorg voor allen,  
laat geen mens verloren gaan  
die U met een oprecht hart zoekt.  
 

Denk ook aan hen die gestorven zijn . 
Ontvang hen met liefde in uw huis. (…) 
 

Help ons uw liefde voor elkaar  
aanwezig te stellen  
in het zegenen, breken en delen  
van onze tijd en ons bezit,  
in onze aandacht en betrokkenheid 
rijkelijk en mild aan iedereen besteed. 
Help ons niemand te kwetsen.  
Geef dat wij niemand uitsluiten  
en menswaardige levensruimte creëren  
voor elke mens. 
 

Dan zullen wij kunnen geloven en getuigen 
dat Jezus in ons midden leeft. 
 
Onze Vader 
we nodigen alle mensen die voor iemand de  

communie meedragen uit om rond het altaar  

te komen en zo samen te bidden. 

 
Vredewens 
God spreekt de taal van liefde en vrede. 
Die taal heeft geen woorden nodig.  
Die taal spreek je ook zonder je stem te gebruiken.  
In de stilte kan zij klinken,  
zonder geluid is zij te horen,  
die taal versta je woordeloos.  
Die taal spreek je wanneer je iemand vrede wenst. 
 
Die vrede van God zij altijd met u. 
 
 

Inleiding op de lezingen 
Mensen hongeren naar Gods liefde. 
Gelukkig is er in het koninkrijk van God voedsel  

in overvloed. Jezus leeft vanuit dit vertrouwen. 
Daarvoor komen mensen bij Hem. 

 
Eerste lezing  
Er zijn veel wegen die God gebruikt  
om bij ons te komen. 
Op de eerste plaats spreekt Hij tot ons. 
Heel voorzichtig klopt Hij aan ons oor. 
Hij zegt: 'Ik ben met je begaan, 
Ik laat je niet in de steek, 
Ik sta aan het begin en ik ben er aan het einde'. 
 
Zo spreekt God. 
Niet dwingend, Hij nodigt ons uit. 
 
God koos ook nog een andere weg. 
Die van het oog. 
Er zijn kleuren en vormen. 
Schilderijen en iconen. 
Voorstellingen die ons verlangen wekken 
naar goedheid en liefde, 
naar genade en licht. 
 
Maar nog dichterbij wil God komen.  
Hij raakt ons aan. 
Hij wil ons beroeren. 
Hij legt de handen op. 
Hij doopt en zalft. 
Hij laat zich zelfs eten en drinken. 
Dichterbij kan niet. 
Voedsel wil Hij zijn. 
Kracht van binnenuit. 
 
Orgel    
 
 
 
Evangelie    Lucas 9, 11b-17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 



Voorbeden   
Keren wij ons hart tot God  
en bidden wij om de komst van zijn Rijk.  
 

Dat het waar mag zijn, God, 
genoeg brood voor allen die honger hebben,  
gelijke kansen voor iedereen op deze wereld,  
verantwoordelijkheid van mens tot mens, 
verbondenheid over alle grenzen heen. 
 
 
 
 
 
 

Dat het waar mag zijn, God, 
dat ons samenkomen hier niet vrijblijvend is,  
dat ons brood gezegend en zegenrijk wordt 
door onze dankbaarheid en ons vertrouwen, 
dat wij uw brood eten en uw woord spreken. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Dat het waar mag zijn, God, 
mensen die Jezus’ teken van brood en wijn 
ten volle verstaan,  
die dit doen tot zijn gedachtenis  
en voorgaan in broederlijk delen, 
die uw brood en leven brengen bij mensen thuis 
die uw woord en liefde zijn. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Laat uw Rijk komen, Heer,  
en zegen hen die eraan werken.  
Zegen uw mensen die thuis  
uw liefde, uw liefde mogen ontvangen. 
Maak ons meer en meer tot wat wij zijn:  
het lichaam van Christus. Amen.  
Ga met ons door de dagen … 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, Bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor zichzelf, 
die wij kennen als zoon van mensen 
en zoon van God, 
die telkens weer brood en leven zegende 
en zo sterk vertrouwde op God  
dat leven mogelijk was  
voor wie over het hoofd werden gezien. 
 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 
Amen. 
 

Offerande   
 
Gebed over de gaven 
Goede God, de mensen werden  
pas verzadigd 
toen Jezus het brood nam,  
het zegende, het brak en deelde. 
Hem volgend bieden wij U onze gaven aan. 
Aanvaard wat wij U bieden en geef  
dat wij gesterkt worden door Jezus,  
die het brood is dat onze honger stilt. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gezegend zijt Gij, God,  
Begin en Einde, Bron van liefde en vreugde.  
 

Wij danken U  
omdat Gij altijd weer bij ons zijt  
door de werken van uw handen.  
 

Gij geeft ons Brood om van te leven,  
bewogen mensen om ons heen,  
een wereld waarin wij voor elkaar  
liefde en vreugde mogen zijn. 
 
Gij geeft ons ook uw Zoon, Jezus Christus.  
Midden onder ons heeft Hij geleefd.  
Hij was mens voor anderen:  
ten volle een bewogen Mens. 
 

Hij nodigde ons uit om in beweging te komen  
en naar mensen toe te gaan  
zoals Hij heeft gedaan.  
 

Aan blinden gaf Hij het vermogen  
de bloemen en de mensen te zien  
en alles wat goed en hoopvol is  
in deze wereld.  
Aan stommen gaf Hij de kracht  
een woord van goedheid te spreken. 
Aan armen schonk Hij een rijker hart.  
Gevangenen werden van zichzelf bevrijd.  
Mislukten reikte Hij de hand.  
Ontmoedigden werden door Hem getroost. 
 
Bij Hem voelde iedereen zich aanvaard.  
Die laatste avond van zijn leven 
was zijn verlangen om blijvend mens  
bij de mensen te zijn zo sterk  
dat Hij brood in zijn handen genomen (…). 
Verkondigen wij het hart van ons geloof:  
 
 


