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Komen jullie ook allemaal naar  
de dankviering van zondag 26 juni 2016  
om 10u30 in deze kerk? 
We zeggen graag DANK om wat voorbij is,  
samen met allen die het voorbije werkjaar 
iets mochten vieren! 
Breng iets lekkers mee om te eten of te drinken:  
na de viering klinken we er op!              
We hopen dat jij er bij bent!!  

Een warme DANK aan: 
 

E. H. J. De Baere en L. Maes om ons te vormen. 
 

Tin en Christophe om ons door de zang te loodsen. 
 

Agnes, Harry, Lie, Lieve, Marleen, Miepol en Raf 
om zoveel van jullie (vrije!) tijd te steken in het  
voorbereiden van deze jongens en meisjes op hun vormsel. 
 

Ieder die zorgde voor het mooi maken van de kerk  
en zij die ons straks bedienen 
op de receptie!!  

 

Jullie allen om mee te vieren!! 

Enkelen onder jullie maakten al kennis met  

Jokri Waasland in Den Eglantier. 

Vond je het leuk? Of wil je hen (beter) leren kennen? 
De volgende ontmoetingen zijn:       
 Zaterdag 14 mei om 18u00 in de Nicolaaskerk, Pinksterwake 
 Zaterdag 28 mei om 18u00 in de dekenij, Philippus Neridreef 1 
       Zaterdag 25 juni om 18u00 in de dekenij, Philippus Neridreef 1 
 Kijk maar eens op hun website:  www.kerknet.be/jokri-waasland 

 

Je bent zeker héél welkom om eens te komen kijken. 

Wij wensen jullie allen nog een fijne dag! Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verwelkoming 
Welkom aan jullie allen. Het is tof dat jullie erbij willen zijn... 
 

Evangelie  Johannes 21, 1-19  Deel 1 
Wij worden door Jezus geroepen. "Kom maar" zegt Hij,  
"Ik ben hier, ook al heb je het moeilijk".  
 

Bidden om nabijheid 
De leerlingen waren moedeloos en durfden niet meer te hopen. 
Het leven is niet altijd even gemakkelijk. 
Maar, God, ik weet dat Jij van iedereen houdt, 
ook al doet iemand iets fout, Jij vergeeft ons altijd. 
Blijf ook bij ons, spreek ons aan,  
en leer ons luisteren naar U en naar elkaar.  
 

He jij, kijk over je schouder! 
He jij, kijk eens om je heen! 
He jij, is dit niet fantastisch! 
He jij, mensen om je heen! 
 

Want wij staan op en gaan naar voren, 
ja wij staan op en gaan vooruit. 
Ja, wij staan op en gaan naar voren, 
ja wij staan op en gaan vooruit. 
 

Vandaag doen wij ons Vormsel. 
Vandaag, heel dicht bij de Heer. 
Vandaag voelen we veel liefde. 
Vandaag gedragen door de Heer. 
 

Want wij zijn blij hier allen samen. 
ja, wij zijn blij, vier met ons mee. 
Ja, wij zijn blij  hier allen samen, 
Wij zijn hier samen met de Heer.  
 

Vandaag zijn we U zo dankbaar. 
Vandaag gekozen voor de Heer. 
Vandaag gaan we samen vieren. 
Vandaag feesten met de Heer. 
 

Want wij zijn blij hier allen samen. 



Uit goede bron een nieuw verhaal, 
een opdracht in een zachte taal,  
beloofd aan wie zich telkenmaal 
weer klein voelt en onmachtig. 
 

Ik zeg je: stap op' en dan 
ervaar je wat hoop en liefde kan. 
Want leven in 't voetspoor van 
Gods zoon maakt mensen krachtig. 

Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 

De man op het strand riep hen toe en ze deden wat hij zei. 
Vaak zijn er mensen die ons bemoedigen  
en ons aanvaarden zoals we zijn. 
Samen kunnen we immers de wereld mooier maken. 
Wil jij ons alsjeblief hoop geven, God? 
En blijf bij ons, zo vragen wij, zodat wij op Jou blijven vertrouwen. 
 
 
 

Het net zat vol vis. 
Ons leven zit vol kansen en mogelijkheden,  
al is dat niet altijd voor iedereen evenveel. 
Wij kunnen elkaar op zovele manieren helpen en gelukkig maken. 
Wij vragen U, God, neem deel aan ons leven,  
dat wij lief en leed met elkaar delen.  
Dan kunnen mensen zien wie Gij zijt. 
 
 
 
 

Gebed  om samen te bidden 
God, ik zoek Je in de liefde tussen mensen 
in de zorg van goede ouders en warme grootouders, 
van veel mensen die voor ons zorgen. 
Ik zoek Je in de stilte van mijn hart en in het begaan zijn met elkaar, 
in het bouwen aan een mooie wereld, in het doen zoals Jezus deed. 
God, ik zoek Je. En als ik je spoor kwijtraak, kom Jij me tegemoet 
met jouw liefde die wonderen doet. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 

Om in stilte te lezen  
Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland, na de oorlog. 
De gevluchte bewoners kwamen terug en zagen  

dat de oorlog alles verwoest had: hun huizen, hun school, hun kerk,... 
Geen enkele steen was op de andere blijven staan. 

Tussen al die brokstukken en dat puin lag ook het gebroken kruisbeeld  

dat vroeger midden op het marktplein had gestaan. 
De bewoners van het dorp wilden dit kruisbeeld graag herstellen.  

Zij zochten alle stukken bij elkaar, maar de handen  
waren niet meer terug te vinden. 

In het dorp was ook een groep Engelse soldaten gelegerd. 

Eén van hen maakte een bordje en hing dit onder het kruisbeeld. 
Op dat bordje schreef hij de volgende woorden: 

'I have no hands but yours' (ik heb geen andere handen dan de jouwe!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeden 

God onze Vader, 
Wij bidden om wijsheid en inzicht voor ons allen, 
dat wij onze verantwoordelijkheid kennen en die ook dragen. 
Wij bidden 
dat onze voeten niet moe worden om de weg van Jezus te gaan, 
dat onze handen helen, troosten en dienen, 
dat onze ogen helder zien met een wereldwijde blik 
en onze mond een blijde boodschap brengt van hoop en vrede. 
Wij bidden U, dat Jezus, uw Zoon onze gids mag zijn  
en wij in zijn licht mogen leven met elkaar. Amen. 
 

Dank + zending en zegen 
 
   

 

Kom, sta nu op en geef een hand. Ga, ga in het licht. 
Zo gaan wij naar 't beloofde land. Ga, ga in het licht. 
 

Ga in het licht, ga in het licht, ga in het licht,  
ga in het licht van de Heer. 
 

Ook Jezus staat je altijd bij. Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij. Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, … 
 

Gods Geest leeft diep in jou en mij. Ga, ga in het licht. 
Hij geeft je vreugde, maakt je blij. Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, … 
 

Komt, wees nu vrolijk en doe mee. Ga, ga in het licht. 
Verhef je hart en zing voor twee. Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ... 



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. 

Vrede, vrede, vrede voor de mensen in alle landen,  
groot en klein, geen oorlog, geen boosheid, geen onderdrukking, 
maar vrijheid, vrede zal er zijn, vrede zal er zijn. 

Nu we hier samen zijn, denken wij aan die laatste avond (…). 
 

Jezus was de vriend van armen en van kleinen, 
van hen die niet meetelden in de wereld, 
van hen die alleen op U, God, hun vertrouwen stelden. 
 

Wij vragen U, help ook ons om van mensen te houden, 
niet alleen van de mensen die ons liefhebben, 
maar ook van de mensen die niet meetellen in onze wereld. 
 

Neem ook al onze overledenen 
op in uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 
Wij denken aan onze familieleden, 
medeparochianen, vrienden en kennissen. 
 

Goede Vader, wij willen één worden met Jezus. 
Wij willen eten van zijn brood. Geef dat wij daardoor meer en meer  
op Hem gaan gelijken,door te doen wat Hij gedaan heeft:  
ons leven breken en delen met elkaar. 
 

Dan zullen wij U voor altijd loven, danken en eren, 
samen met Jezus, in Hem en door Hem, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Onze Vader  

We nodigen iedereen uit elkaar de hand te geven terwijl we bidden 

 
Gebed om vrede    
 
 
 
 
 

Inleiding op de communie 
 
 
 
 
 

 
 

 
Communie  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Evangelie  Naar Johannes: 21, 1-19  Deel 2 

De leerlingen worden gezonden om Jezus te volgen,  
ook wij allen krijgen die verantwoordelijkheid. 

 
Homilie 
 
Doopbeloften 
Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 
om te zoeken naar vriendschap en liefde, 
naar vrede en waarheid,  
naar een nieuwe aarde. 
 

Ik geloof dat Jezus ons op deze weg is voorgegaan, 
doorheen lijden en dood, naar verrijzenis en nieuw leven. 
 

Ik geloof dat Hij onder ons verder leeft en ons uitnodigt  
mee te bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen: 
Gods rijk op aarde. 
 

Ik geloof dat wij, als kerkgemeenschap, op weg zijn naar geluk 
en dat Hij ons zijn Geest schenkt 
om te kunnen standhouden in goede en kwade dagen. 
 

Ik geloof dat God niets verloren laat gaan  
van wat uit liefde geboren is. 

Wat kiemt en groeit, 't begin is klein 
en niemand hoeft volmaakt te zijn. 
Wie als een kind zo wijs kan zijn, 
leeft in Gods ogen prachtig. 
 
Ik zeg je sta op en dan ... 
 

Hier mogen zijn in dankbaarheid, 
in vriendschap en verbondenheid.  
Gezien, bemind en sinds altijd,  
gekend bij onze namen.  
  
Als deel van Gods grote plan, 
Ervaren wat hoop en liefde kan, 
Want leven in ’t voetspoor van 
Zijn zoon brengt ons hier samen.  



Vormheer   Beloven jullie om trouw te blijven aan dit geloof? 
 

Vormelingen  Ja, dat beloven wij.  
 

Belofte door de ouders 
Wij aanvaarden de eigenheid van onze kinderen.  
Wij willen hen blijven begeleiden  
in hun groei naar volwassen geloven.  
Mag God ons hierbij helpen. 
 
Handoplegging 
Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,  
door de doop uit water en heilige Geest  
hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt. 
Zend over hen uw Heilige Geest, de trouwe Helper. 
Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,  
de geest van raad en sterkte,  
de geest van vroomheid en liefde,  
en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
Zalving   
De jongeren worden één voor één naar voor geroepen.   
Met peter en meter komen ze bij de vormheer  om het sacrament  
te ontvangen.. Daarna gaan ze terug naar hun plaats.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer vraagt aan ons om in zijn voetspoor te gaan, 
gesterkt door zijn Geest in de wereld te staan, 
‘'k zeg je sta op’'en met een liefdevol hart 
is deze dag voor ons een nieuwe start. 
 

Vurig verbonden op dit feest, 
voel ik in mij nu de kracht van de Geest, 
Door olie en kruis vind ik de weg naar zijn huis, 
door olie en kruis kom ik bij Hem thuis. 
 

De Heer vraagt aan ons om in zijn voetspoor te gaan, 
gesterkt door zijn Geest in de wereld te staan, 
met ogen vol dromen en met handenvol kracht, 
heeft Hij vandaag ons hier bijeen gebracht. 
 

Vurig verbonden op dit feest … 

Offerande 
Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen zoals vandaag  
zo goed mogelijk te verzorgen:  bloemen, muziek en zang, misboekjes, …   

Van harte dank ervoor! 

 
Gebed over gaven 
Heer, onze God, brood en wijn brengen wij aan, 
als teken van Jezus’ leven. 
Kaarsen en bloemen vertellen ons 
dat mensen licht en kleur kunnen zijn voor elkaar. 
Zegen dit alles, zegen ons, 
zodat wij kunnen doen zoals Jezus. 
Dat vragen wij U voor vandaag en voor alle dagen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven   
De Heer zal bij u zijn.     
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.      
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  

Groot dankgebed  
God, onze Vader, wij danken U, want Gij hebt alles zo prachtig gemaakt: 
de mensen en de dieren, de lucht en de vogels, de bloemen en de zee. 
 

Dank U ook voor alle mensen die goed voor ons zijn 
en voor ons zorgen, iedere dag opnieuw. 
 

Dank U God voor Jezus, Uw Zoon.  
Hij toont ons hoe goed Gij voor ons zijt. 
 

Ja, Vader, wij zijn U echt dankbaar. 
Gij wilt dat mensen samen leven in vrede en vriendschap. 
Gij wilt niet dat iemand pijn of verdriet heeft. 
Jezus heeft ons dat laten zien. 
 

Goede Vader, wij willen U laten zien dat wij bereid zijn  
alles te doen wat mogelijk is om anderen gelukkig te maken. 
Wij willen hen de nodige zorg en waardering geven. 
 

Dat willen wij U beloven, God en het ook echt proberen doen.  


