
 
 
 
 
 
 
 

Zijn Moeder sprak: 
“Doe maar wat Hij u zeggen zal” 
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Intredelied: “Laten we met vreugde” (ZJ 765) 
Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen 
van wondere dingen, die Jezus deed, 
want Hij bracht ons nader tot God, onze Vader, 
nam weg onze zonden, nam weg ons leed. 
1. Al wat ademt, zingt zijn glorie; 

koren der eng'len, zingt met ons mee. 
2. God van liefde, toon uw aanschijn; 

God van vrede, maak allen één. 
3. Geest van God, wil ons vervullen. 

Duisternis, maak plaats voor licht. 
4. Laat ons in de medemensen 

’t beeld van God weer mogen zien. 
 
 
Kruisteken – begroeting – welkomstwoord 
door deken Hans Vandenholen 
 
 
Voorlezen van de benoemingsbrief 
door diaken Eric Vidts 
 
 
Aanstelling tot herders van de gemeenschap 
 

Wij gaan rechtstaan. 
Eer aan God (ZJ 780) 
1. U Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere. 

Wat Gij almachtige, veilig behoudt komt U eren. 
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 
wil U, zijn oorsprong vereren. 

2. Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren, 
wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, 
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 
heilig is God in den hoge. 

3. Erbarm U over ons, als ons de zonden benauwen, 
wees ons genadig, Heer, omdat wij vast op U bouwen. 
In eeuwigheid, daar Gij de Heiland zijt, 
blijft Gij de rots van vertrouwen. 
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4. Daarom Heer smeken wij: wil uw getrouwen bewaren, 
die Gij door ’t Nieuw Verbond van eeuw’ge dood wilde sparen. 
Zegen het volk, zegen het volk van uw Naam, 
leidt het in eeuwigheid, Amen! 

 
 
Openingsgebed 
 

Wij gaan zitten. 
Aanstelling tot verkondigers van het Woord 
 
 
Uit de Profeet Jesaja (62,1-5) 
 

De bruidegom verheugt zich over de bruid. 
 
 
Psalm 96,1-3.7-8a.9-10 

 
 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinte (12,4-11) 
 

Een en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil. 
 

Wij gaan rechtstaan. 
Alleluiavers (ZJ 4f) 
Alleluia. Alleluia. 
Het woord is nabij, in uw mond, in uw hart. Alleluia. 
Het woord is nabij: gij kunt het volbrengen. Alleluia. Alleluia. 
 
 

 

 

TIJD DOOR HET JAAR  
Zondag 2 - C

 

 
 

 

t.: Ps 96 (A.W. Bronkhorst) – m.: Paul François (keervers) – bew: Jos Bielen 

MAG GEKOPIEERD WORDEN 
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Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes (2,1-12) 
 

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen. 
 
 
 
Acclamatie (ZJ 8c) 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Wij gaan zitten. 
Homilie 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En 
in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de 
heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is 
ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader, vandaar zal Hij 
komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis 
van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Voorbede (ZJ 10d) 
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Aanstelling tot bedienaars van de sacramenten 
en voorgangers in gebed 
 
 
Aanbrengen en bereiding van de gaven 
In processie worden de ‘benodigdheden’ aangebracht die nodig zijn om 
de sacramenten te voltrekken: 
- catechumenenolie, chrisma en ziekenolie, door de bisschop 

geconsacreerd: hiermee zullen zij het doopsel en de ziekenzalving 
bedienen en in bijzondere omstandigheden het vormsel – Gods 
goede Geest die ons tot christen maakt; 

- een paarse stola voor het sacrament van de verzoening waarin Gods 
barmhartigheid ervaren mag worden; 

- een witte stola voor het sacrament van het huwelijk waarin man en 
vrouw een eeuwig verbond voor God sluiten; 

- de beker en de schaal met hostiebrood, water en wijn voor het vieren 
van de eucharistie: Christus in ons midden. 

 
 
 
 
 
E. H. Dirk De Backer († 2017) was de begeesterende bezieler van zoveel 
mensen en initiatieven. Zijn kracht zat hem in het samenbrengen van 
mensen om zo meer menslievendheid, meer samenleving, meer 
verbondenheid te creëren om onze wereld iets beter achter te laten dan 
wat er was. Dirk was ook jarenlang nationaal aalmoezenier van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen. 
 
Dirk is niet alleen als priester een voorbeeld voor mij, maar boven alles 
was hij een trouwe vriend en geestelijk vader die me in alles steunde. 
 
Het FONDS DIRK DE BACKER doet jaarlijks een gift aan een 
scoutsgroep die bijzondere inspanningen doet om kinderen en 
jongeren uit kansarme en/of migrantengezinnen aan te trekken. 
Dirk heeft zich zijn leven lang ingezet voor contacten tussen diverse 
bevolkingsgroepen en culturen, voor kwetsbaren. Deze giften stimuleren 
scoutsgroepen om mee te werken aan de actieve betrokkenheid van 
nieuwe medeburgers. 
 
De opbrengst van de collecte gaat naar dit fonds. Dank voor uw bijdrage! 
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Lied: Mens voor de mensen (ZJ 509) 
Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 
trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
1. God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam, 

opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. 
2. Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 

zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. 
3. Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 

niet op zichzelf maar op and’ren bedacht. 
4. Zieken omarmen, hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
5. Gods woorden spreken aanstekelijk echt, 

zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
6. Licht in het duister zijn, laaiende vlam, 

mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
7. Van God gezonden, deemoedig en vrij, 

teken van vrede zijn zo trouw als Hij. 
 
 
Gebed over de gaven 
 

Wij gaan rechtstaan. 
Prefatie – Heilig (ZJ 40) – Eucharistisch gebed 
 
 
Acclamatie (ZJ 14 d) 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 
 
 
Onzevader 
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. 
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… 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Vredeswens – Lam Gods (ZJ 40) 
 
 
Communielied: Als het brood dat we delen 
1. Als het brood, dat we delen, ons Christus toont 

en het woord, dat wij spreken, als lied weerklinkt, 
dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd, 
dan woont Hij ook reeds in ons hart. 
Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, in de liefde die alles omringt. 

2. Als de wijn, die wij drinken, nieuw leven geeft 
en de hand, die wij reiken, ons verder brengt. 
Dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd, 
dan woont Hij ook reeds in ons hart. 
Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, in de liefde die alles omringt. 

3. Als het leed van de armen ons wakker roept 
en de nood, die wij mind'ren, tot vreugde wordt, 
Dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd, 
dan woont Hij ook reeds in ons hart. 
Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, in de liefde die alles omringt. 

4. Als de pijn, die wij dragen, de weg ons wijst 
en de dood, die wij sterven, van leven zingt, 
Dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd, 
dan woont Hij ook reeds in ons hart. 
Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, in de liefde die alles omringt. 
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Communielied: Volk van God (ZJ 578) 
Volk van God zijn wij hier samen, heel de wereld in ons hart. 
Gij roept ons bij onze namen. God onze vreugde, onze kracht 
1. Woord zult Gij spreken, Brood zult Gij breken, 

op dit uur zult Gij bij ons zijn: 
mensen bevrijden, mensen verblijden: 
drink met ons samen de vreugdewijn. 

2. God in den hoge, licht voor onz’ ogen, 
feest voor ons hart, dat nu sneller slaat. 
Gij hebt ons leven een zin gegeven. 
Gij zijt de Leidsman die met ons gaat. 

 
 
Communiegebed 
 
 
Mededelingen en dankwoord  
 
 
Zending en zegen – Slotprocessie & feestelijk orgelspel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARTELIJK DANK 
voor uw meevieren en bidden. 

 
Na de viering is er een kans om elkaar te ontmoeten tijdens een receptie 
die plaatsheeft in het Sint-Paulusinstituut (Burgemeester Matthijsstraat). 


