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Vierde Paaszondag      7-8 mei 2022 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Aperitief:  Dit is wat mijn mama zei – Metejoor (2021) 
 

➔ mét mama: https://www.youtube.com/watch?v=Znrf9457B6U 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=itHAq02qKCk 

 

Soms zijn er van die dagen dat ik het even niet meer weet 

Maar als mensen erom vragen dan is alles weer ok 

 

Nee, je hoort me niet meer zeuren, dat heb ik van haar geleerd 

Dus ik open nieuwe deuren en leer elke dag steeds meer 

En ze fluistert keer op keer; dit is wat mijn mama zei: 

 

Wees niet bang nee; je mag fouten maken 

Geen probleem, mocht je de weg kwijtraken 

Neem me mee, je weet al lang 

Jij bent nooit alleen … dit is wat mijn mama zei. 

 

Dus ik schreeuw het van de daken, voor ik het weer vergeet 

Dat ik me geen zorgen hoef te maken over wat ik nog niet weet 

En m'n eigen leven leef; dit is wat mijn mama zei: 

 

Wees niet bang nee; je mag fouten maken 

Geen probleem, mocht je de weg kwijtraken 

Neem me mee, je weet al lang 

Jij bent nooit alleen … dit is wat mijn mama zei. 

 

Hou mijn hand vast, ik zal er altijd zijn 

En als het jou past, hou ik je dicht bij mij 

Dus ga nu maar, schat 

Je weet al lang, je bent nooit alleen 

Nee, nooit alleen 

 

Denk aan anderen maar verander niet 

Reis naar landen waar je 't leven ziet 

Doe iets anders, schrijf je eigen lied 

Dit is wat mijn mama zei:  

 

Wees niet bang nee; je mag fouten maken 

Geen probleem, mocht je de weg kwijtraken 

Neem me mee, je weet al lang 

Jij bent nooit alleen … dit is wat mijn mama zei. 

 

Hou mijn hand vast, ik zal er altijd zijn 

En als het jou past, hou ik je dicht bij mij 

Dus ga nu maar, schat 

Je weet al lang, je bent nooit alleen 

Nee, nooit alleen 

 

Denk aan anderen maar verander niet 

Reis naar landen waar je 't leven ziet 

Doe iets anders, schrijf je eigen lied 

Dit is wat mijn mama zei.  

https://www.youtube.com/watch?v=Znrf9457B6U
https://www.youtube.com/watch?v=itHAq02qKCk
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Intredelied:  Mens voor de mensen zijn (ZJ 509) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudlJk 

 
Refr: 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. 

 
 

Welkom 
 
Vandaag gedenken wij Jezus als de Goede Herder.  

Daarom is het ook Roepingenzondag,  

want een gelovige gemeenschap kan niet zonder mensen  

die als herders zorgen voor hun volk.  

Vaak bedoelen wij met ‘herders’ 

zij die leiding geven aan de geloofsgemeenschap 

en zij die voorgaan, 

maar ook wij allemaal zijn geroepen 

om voor mekaar zorg te dragen. 

Wij moeten elkaars herders zijn  

door elkaar in het geloof te ondersteunen en te bemoedigen. 

 

Vandaag zetten we ook allen die op de één of andere manier moeder zijn 

in de bloemen. Moeders zijn, herder zijn … 

ze tonen wat onvoorwaardelijke liefde is 

en hoever die gaat.  

Mag het van ons dankbare mensen maken. 

  

 
Gebed om Gods ontferming   (Marcel Weemaes) 

 
Als ik geen goede herder ben geweest, niet uitermate zorgzaam, niet lief en niet geduldig 

voor wie mij als toeverlaat zocht, bid ik: Heer, ontferm U over ons. 

 

Als ik niet op mijn stappen terugkeerde om wie vermoeid was op te halen,  

om te troosten wie verstrikt geraakte in doornen van groot lijden.  

En als ik niet om vergiffenis vroeg aan wie ik heb pijn gedaan, 

vraag ik: Christus, ontferm U. 

 

Als ik mij veel te weinig aan de liefde heb gewaagd,  

het herderschap van wie mij liefhadden niet vertrouwde,  

en ik mijn vrienden niet om bijstand heb gevraagd, bid ik: Heer, ontferm U.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudlJk
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Eer aan God 
 

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 

die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 
 
God, U roept én begeleidt mensen, zet hen op weg,  

maar trekt ook met hen mee als een Goede Herder. 

Wij bidden U, dat ook wij Uw Roepstem horen, 

bezieling vinden en nieuwe hoop.  

Wij bidden U,  

beziel ons en bevestig ons in alles,  

waartoe wij ons door U geroepen weten.   

Dat vragen wij U door Hem, die Uw Stem heeft gehoord  

en Uw Weg is gegaan ten einde toe, 

Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 
 

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 13, 14. 43-52) 

 

14  In die dagen reisden Paulus en Barnabas  

van Perge naar Antiochië in Pisidië.  

Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.  

43  Na afloop van de samenkomst  

liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee;  

dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan  

trouw te blijven aan Gods genade.  

44  De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar  

om te luisteren naar het woord van de Heer.  
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45  Maar bij het zien van zo'n massa volk  

werden de Joden vervuld met jaloezie  

en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen  

tegen de toespraak van Paulus.  

46  In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas:  

`Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken,  

maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven  

niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen.  

47  Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons:  

Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen,  

om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.'  

48  De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden  

en verheerlijkten het woord van de Heer,  

en allen die bestemd waren voor het eeuwige leven  

namen het geloof aan.  

49  Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek.  

50  Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen  

en de notabelen uit de stad op,  

ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas,  

en ze verjoegen hen uit hun gebied.  

51  Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;  

52  maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest. 

 

 

Tussenzang: Psalm 100 (99), 2, 3, 5 

 
Refrein:  Wij zijn zijn kudde en zijn volk.  Alleluia. 

 

Juicht voor de Heer, alle landen, 

dient met blijdschap de Heer. 

 

Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn; 

waarlijk, de Heer is God. 

 

Hij is de Schepper en Meester, 

wij zijn kudde, zijn volk. 

 

Eindeloos is zijn erbarmen, 

trouw van geslacht op geslacht. 

 
 
Tweede lezing: Uit de Openbaring van de apostel Johannes (Apok. 7, 9-14b-17) 

 

9  Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon,  

uit alle rassen en stammen en volken en talen.  

Zij stonden voor de troon en voor het lam,  

in witte kleren en met palmtakken in de hand,  

14  Toen zei een van de oudsten:  

`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,  

die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.  

15  Daarom staan zij voor de troon van God,  

en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel,  

en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.  

16  Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,  

geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,  

17  want het lam midden voor de troon zal hen weiden  

en voeren naar de waterbronnen van het leven,  

en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.' 
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Tussenzang: ZJ 713 God is de herder (Ps. 23) 

 

God is de Herder die waakt over mij,  

die mij geleidt naar de groenende weiden;  

God is mijn Herder, mij altijd nabij,  

om mij naar vredige waat’ren te leiden.  

 

refrein: Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem:  

God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.  

 

Moet ik langs dreigend en donker ravijn,  

nooit zal ik listige vijanden vrezen.  

God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn,  

God zal een steun en een trooster mij wezen. refrein 

 

God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon, 

Hij laat voor ’t oog van zijn vijand mij eten, 

heeft mij zijn lavende beker geboon: 

‘k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten. refrein 

 

‘k Weet mij gelukkig in leven en dood, 

steeds hoop ik goedheid van God ’t ondervinden, 

en zoek ik rust in zijn veilige Schoot; 

‘k Zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden.  refrein 

 

 
Evangelie:  (Joh. 10, 27-30) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

27  Mijn schapen luisteren naar mijn stem;  

Ik ken ze en ze volgen Mij.  

28  Ik geef hun eeuwig leven:  

nooit zullen ze verloren gaan,  

niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.  

29  Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,  

gaat alles te boven:  

niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!  

30 Ik en de Vader, Wij zijn één.' 

 

 

Overwegingen: 
 
Het evangelie spreekt over een herder die zijn schapen kent en naar wie de schapen 

luisteren. Er wordt gesproken over één-zijn, over verbondenheid. De toon wordt gezet: 

Zowel het beeld van de  schapen en de herder, als dat van Jezus en zijn Vader verwijzen 

naar een relatie. Een liefdevolle verbintenis. Als wij goed luisteren mogen ook wij rechtop 

komen in vertrouwen dat ons bestaan ertoe doet. Die verbondenheid is anders dan die 

van de sociale media. Ze is levensecht en schenkt ons een vrijheid in de Geest. 

 

We vieren ook onze moeders. Zij die ons gedragen hebben en het altijd blijven doen. Het 

is tevens roepingenzondag. Wij allemaal zijn door het doopsel geroepen om 

gemeenschap te vormen, om te verbinden wat los is geraakt of verloren. We zijn 

geroepen om te dragen, te verdragen en zelfs verder te dragen. Al deze thema’s van dit 

weekend brengen ons bij de kern van ons bestaan als zoekende gelovige: luisteren naar 

Het Woord Jezus zelf, zijn leven overwegen, in Jezus’ gezindheid Gods aanwezigheid 

mogelijk maken in de wereld waarin we leven. De kracht die uitgaat van Jezus verraadt 
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een sterke band met de Geest van zijn roeping: mensen leiden naar de Bron van het 

bestaan, leiden naar een plek waar elk mag zijn wie hij in wezen is: kind van God, geliefd 

door God. Herderen dus. Op TV zag ik ll. in het programma ‘Dwars door de Lage Landen’ 

een ontmoeting met een herderin en haar 300 schapen. Ze liet te verstaan, alsook haar 

man, dat het herderen een grote opdracht is. Ze hadden niet zoveel tijd voor elkaar als 

koppel maar de zorg voor de schapen geeft voldoening en scheppen toch een band. De 

relatie met de schapen en de honden wordt hecht net door ervoor te zorgen, door met 

hen de weg te gaan naar voedzame gronden, door hen aan te spreken, door aandacht te 

hebben voor kleine en grote noden. De schapen luisteren en zijn niet altijd meegaande. 

Ze hebben hun persoonlijkheid als het ware. Af en toe gaf de herderin een tikje met de 

stok of vroeg ze hulp van de honden. Steeds uit bekommernis voor het welzijn van wie 

haar zijn toevertrouwd. 

 

Bij het zien van de beelden dacht ik spontaan in het vooruitzicht van deze overweging, 

aan moeders of het moederlijke in diegenen die een opvoedingstaak hebben. Respect 

voor al die mensen die net als Jezus ferm en tegelijk teder, streng en mild zijn voor al 

wie hen zijn toevertrouwd, geschonken worden. Ze nemen hen mee op de weg van 

menswording. Ik denk aan de moeders die met de mogelijkheden die er zijn, soms heel 

beperkt, het beste voorhebben met hun kinderen. Ze ontzeggen zichzelf vaak heel veel 

opdat de ander voluit zou kunnen leven. Ze blijven verbonden wat er ook met hun kind 

gebeurt. Ze kunnen soms enkel nog bidden tot Maria en hen zo uit handen geven tot in 

het hart van O.L.Vrouw. In deze meimaand denk ik aan mijn eigen moeder. Ze heeft  8 

kinderen met veel geduld, respect, in vreugde en verdriet opgevoed. Vanuit haar 

levenservaring als christen heeft zij de christelijke waarden voorgeleefd en niet 

gepredikt. Ze liet ons vrij, al werd haar vertrouwen soms op de proef gesteld.  In die 

vrijheid konden wij elk onze roeping op het spoor komen. Ze vertelde mij vaker dat ze af 

en toe het gevoel  had dat, nu eens die dan weer een ander haar ontglipte. Dan bad ze: 

’ Neem ze van mij aan, God. Zorg jij voor hen’. Het kind gaat de weg van liefde, vrede en 

vreugde maar evenzeer de weg van mislukken, verdriet en dood.  Mijn moeder leerde mij 

dat moederschap een roeping is.  Het is een dagelijkse opdracht om lief te hebben, teder 

te zijn, zelfs ondanks wat een kind je kan aandoen, verdriet en pijn. De relatie nooit 

verbreken met de Schepper en met zijn schepsel.  

 

Op deze roepingenzondag worden we uitgenodigd om onze relatie met God in vertrouwen 

uit te bouwen. We worden door Jezus zelf uitgedaagd om elke dag te luisteren naar zijn 

woord en ernaar te handelen: elke dag liefdevol mensen bejegenen zodat niemand 

verloren gaat. Ik las in een interview met An Haeckens, psychiater, het volgende: 

Verbinding is een thema van de toekomst. Relaties aanscherpen, ondersteunen, mogelijk 

maken. Aandacht en liefde, kwetsbaar mogen zijn. Veerkracht vergroten. Leren leven 

met imperfectie en onbehagen zoals ook Dirk Dewachter aanbeveelt. Laten we er samen 

voor gaan. Amen 

        (Ann Vanraes) 

 
--------------------- 

 

Samen op weg gaan, 

samen aan iets werken 

is niet altijd gemakkelijk. 

We zijn allemaal anders, 

hebben elk ons eigen karakter, 

eigen mogelijkheden 

en eigen onhebbelijkheden. 

 

En toch is samen op weg gaan 

de enige manier om toekomst op te bouwen. 

Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn, 

waar plaats is om samen te zijn, 

ongedwongen, 

met vertrouwen en geloof in elkaar. 
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Tot samen op weg gaan,  

worden wij geroepen, 

ieder bij zijn eigen naam, 

elk vanuit het eigen omgaan met geloof, 

maar allen geroepen door die Ene, 

wiens Geest in ons werkt. 

Door zijn Kracht, 

door zijn Vuur en Geestdrift, 

komen wij tot enthousiaste inzet 

en tot ons eigenste zelf. 

Zo brengen wij tot stand 

wat nu niet is. 

  (naar M. Gesquière) 

 

----------------- 
 
Met stok en staf gaat Hij hen voor,  

de herder die de kudde leidt. 

De heuvels over, de dalen door,  

op zoek naar land waar gras gedijt. 

 

Naar water dat men drinken kan,  

naar een oase waar men rust  

en vrede en koelte vindt, zich van  

geen strijd of onheil meer bewust. 

 

’t Gebeurt wel dat een lam verdwaalt. 

Dat komt in elke kudde voor. 

De herder zoekt het op en haalt  

het ijlings terug en zorgt ervoor. 

 

Hij heeft het op zijn rug getild  

en het gedragen als een kind. 

Zo zie je maar: wat je ook wilt,  

er is een God die je bemint. 

 

Hij haalt je uit het kwade terug  

en richt een feestmaal voor je aan. 

Wees dus niet langer wild of stug. 

Wat God doet, het is goed gedaan.  

     (Piet Thomas) 

 

--------------------- 

 

God, 

U hebt ieder van ons een moeder gegeven 

die ons geleerd heeft zorg te dragen voor elkaar. 

Haar luisterend hart heeft ons getoond 

hoe wij elkaar met de taal 

van het hart kunnen toespreken. 

Zij leerde ons 

hoe wij moeten bemoedigen en bevestigen, 

hoe wij elkaar kunnen troosten, 

en wat de kunst is om te delen in lief en leed. 

Onze dankbaarheid voor moeder  

is het geheugen van ons hart. 
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Zegen onze moeders 

en zegen ook ons, Heer, 

opdat wij het nooit opgeven 

het beste van onszelf te geven, 

opdat wij openbloeien tot liefdevolle mensen 

die ook op vandaag gestalte geven aan uw droom, 

die in Jezus van Nazareth 

en in Maria, zijn Moeder, 

tot ons is gekomen. 

Amen. 

 

 
Woorden van geloof: 
 
Ik geloof in de Ene God, 

dat Woord aan het begin, 

die God die leven geeft en leven doet. 

 

Wij geloven in Jezus Messias, 

mens geworden Woord van God, 

die liefhad, de armen eerst, 

en voordeed wat echt leven is. 

 

Ik geloof in de Goede Geest, 

Drager van het Levende Woord, 

die waait waar mensen samenzijn 

en beweegt wat was verlamd. 

 

Wij geloven in alle mensen 

voor wie deze God het Leven is, 

die samen Kerk willen zijn 

en teken van hoop voor de wereld. 

 

Ik geloof dat God van mij houdt 

zoals ik ben en worden zal, 

omdat ik het ben, uniek en enig, 

eeuwig geborgen in zijn Liefde. 

 

Wij geloven dat wij geroepen zijn 

te leven naar Gods Woord, 

in navolging van Jezus Messias 

en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen. 

 

 

Voorbeden:  

 
Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 
Liefdevolle God, geef ons voeten om naar mensen te gaan,  

te vertellen over uw boodschap van vrede en liefde.  

Geef ons handen om jonge mensen te omarmen  

en hun door uw liefde te laten raken.  

Geef ons ogen om te kijken en het wonder om te zien.  

Geef ons een mond om te vertellen, te zingen,  

te roepen, dat U ons het leven geeft, elke dag opnieuw.   

Laat ons bidden.          

 



9 
 

Liefdevolle God, geef ons geëngageerde mensen in het spoor van Jezus, 

uw Zoon, mensen die helemaal van U willen zijn,  

mensen die trouw willen blijven, mensen die kunnen lijden bij miskenning  

omwille van die boodschap van vrede en liefde.  

Geef ons mensen die herder willen zijn voor ons en onze Kerk.  

Laat ons bidden.    

 

Liefdevolle God die ons roept om herders voor elkaar te zijn, bewaak ons hart.  

Dat het standvastig is in het volbrengen van alles wat geluk verschaft.  

Dat het geborgenheid biedt en kou doet overgaan. Laat ons bidden…     

 

Liefdevolle God, wij bidden op deze dag voor alle moeders en al wie houden van 

kinderen, dat zij vertrouwen en geduld kunnen opbrengen  

om elk kind met vallen en opstaan te laten opgroeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. 

Mogen alle moeders eerbied en waardering krijgen in hun herderlijke taak en roeping. 

Laat ons bidden.     

 

 

Lied: Jezus is de goede herder – Elly en Rikkert 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA 

 

refrein: Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. refrein 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. refrein 

 
 

Gebed over de gaven 
 
Goede Herder, 

U nodigt ons uit aan uw tafel en vult onze beker tot aan de rand. 

Wij bidden U: doe ons in dit samenzijn de overvloed van uw trouw ervaren.  

Bevestig ons in wie wij ten diepste mogen zijn:  

uw beeld en gelijkenis, zonen en dochters van U.  

Neem ons bij de hand en leid ons op de weg van Jezus,  

Herder en Hoeder van mensen. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, barmhartige God, 

omdat U een God van mensen bent, 

dat U onze God genoemd wil worden, 

dat U ons kent bij onze namen, 

en dat U de wereld in uw handen houdt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA
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Want daarom hebt U ons geschapen en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend bent U,  

Schepper van al wat bestaat; 

gezegend bent U,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend bent U om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, 

Heer onze God, en aanbidden U met de woorden:  Heilig … 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar U geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de Dienaar van de wereld. 

 

INSTELLINGSVERHAAL  

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 

en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem 

zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
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Onze Vader  

 
Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus, 

dankzij wie wij mogen bidden: 

 Onze Vader,... 

 

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder, 

wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn. 

Heb een beetje vreugde 

als wij proberen iets te maken van uw opdracht, 

als wij proberen te leven voor U, voor elkaar, 

voor alles wat U ons hebt toevertrouwd. 

Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst 

van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

 

Vredeswens 

 
Een Chinees wijsheidsgedicht vraagt: 

‘Wat is het beste: iemand onderricht geven,  

iemand een verhaal vertellen, of iemand groeten?’ 

'Groeten' zo luidt het antwoord, want zonder groet  

is er geen aanzet tot een verhaal, 

zonder groet is er geen bereidheid tot onderricht. 

Zonder groet is er ook geen vrede! 

Wensen wij elkaar daarom nu vrede toe, 

als teken van toenadering en ontmoeting. 

 

 

Lam Gods 

 
Communie 

 
Lied: Lief vrouwke, ik kom niet om te bidden 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8 

 

 Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  

 maar om een poos bij U te zijn, 

 ik heb U niets te geven,  

 niets te vragen, deze dag. 

 Ik bezit alleen de grote vreugde  

 dat ik U bekijken mag. (2x) 

 

 Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  

 maar om een poos bij U te zijn,  

 ik heb U niets te zeggen,  

 niets te vragen, deze dag. 

 Bewaar voor mij de grote vreugde  

 dat ik bij U blijven mag. (2x) 

 

 Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  

 maar om een poos bij U te zijn,  

 ik heb U niets te zeggen,  

 niets te vragen, deze dag. 

 Ik denk dan aan de grote vreugde  

 dat'k U Moeder noemen mag. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8
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Slotgebed:  (naar Jos Van de Schoor) 

 
God, U bent mijn Herder 

opdat ik herder zou zijn voor mijn broeder en zuster. 

Ik word door U behoed, 

opdat ik behoedzaam moge worden voor elke vorm van leven. 

U leidt mij naar uw weide, uw overvloed van leven, 

opdat ik, zelf gevoed, allen zou voeden die op mijn levenspad verschijnen. 

U geeft mij Levend Water 

opdat ik de geluksdorst van mensen zou kunnen lessen. 

U bent mij in alles wat ik beleef, nabij, 

opdat ik nabij zou kunnen zijn aan mijn even-naasten.    

 

 

Zegen en zending 
 

 
Dessertje:  

 
Dag Mama – Kinga Ban 
 
Op 16 mei 2019 stierf na een slepende ziekte de jonge zangeres Kinga Ban. 

Ze was amper 37 jaar. Maar ze laat een schat aan mooie, christelijk geïnspireerde 

liederen na, zoals ook dit lied, een afscheid aan haar moeder … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG6S1Pcvo8s 

 

Dag, mama. 

Daar was ik dan. 

Mijn hart klopte in jouw ritme, al vanaf de eerste dag. 

Klein leven in jouw armen. Voor jou mijn eerste lach. 

Dag, mama. 

Daar was ik dan. 

 

Dag, mama. 

Nu even niet. 

De liefde werd me soms te groot en ons huis werd iets te klein. 

Ik ben niet bang, je mag me helpen, maar op mijn eigen tijd. 

Dag, mama. 

 

Zo sterk met jou verbonden. 

We spiegelen elkaar.  

Ik zie mezelf, maar anders. 

Is dat misschien wat samenzijn soms moeilijk maakt? 

 

Dag, mama. 

Een nieuwe dag.  

Ik blijf maar op je lijken, zo zijn we altijd bij elkaar. 

God zegt: er is een toekomst. En wat hij zegt wordt waar. 

Dag, mama. 

Een nieuwe dag. 

Mama, dag. 

Een nieuwe dag. 

Dag, mama... 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG6S1Pcvo8s

