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Zesde Paaszondag           8-9 mei 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 

Aperitief:  De unieke band – the unique connection 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg 
 

Als experimentje om het unieke karakter 
van vrouwen en de speciale band tussen 

moeder en kind aan te tonen bracht men 
zes vrouwen samen, samen met hun 

kinderen die men (met hun toestemming) 
geblinddoekt had.  
 

Vervolgens werden de kinderen naar de 
groep vrouwen geleid en met behulp van 

hun zintuigen en intuïtie gevraagd om te proberen degene te vinden waarvan zij 
dachten dat het hun moeder was. Angst, liefde en een beetje oprechte tranen 
vulden de kamer toen kinderen van 3-9 jaar probeerden en erin slaagden de enige 

te vinden die zij mama konden noemen! 
Alle vrouwen, alle mama’s zijn uniek qua vorm, persoonlijkheid en hart, en dat 

geldt ook voor de mooie verbinding en kostbare liefde die men op deze dag zag. 
 
(foto en video van www.pandora.net, internetshop voor juwelen; geen sponsor!) 

 

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

God, 
eerste en laatste klank van tederheid, 
mocht liefde slechts bestaan in dromen, 

toch zouden mensen ervoor geboren willen worden. 
U die haar aangestoken hebt, hebt ons bestaan erop geënt. 

Het mooiste en het diepste in een mens vindt er zijn adem. 
 
Bewaar in ons de vonk die gloed kan worden, 

die de geliefden gratie geeft en die hun ziel verwarmt. 
Dat wij elkander dragen tot de verste grenzen. 

Dat wij elkander blijven noemen met de liefste namen. (Kris Gelaude) 

https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg
http://www.pandora.net/
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Zeg Mama - Elly & Rikkert 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0aAhfpMWjsw 

 
Zeg mama, waar was ik toen ik nog niet geboren was?  

In een doosje, of een laatje? 
 
Welnee hoor, wat dacht je: toen jij nog niet geboren was, was je enkel maar een 

zaadje. God heeft je laten groeien in mama's eigen buik, wel negen lange 
maanden en toen kwam jij eruit. Ik vond je prachtig! 

 
Zeg mama, wat deed ik, toen ik nog niet geboren was?  
Kon ik praten of lachen? 

 
Welnee hoor, want weet je, toen jij nog niet geboren was, moest jij daar nog 

mee wachten. God heeft je laten groeien, je handjes en je haar, je oogjes en je 
oortjes. En toen pas was je klaar. En... daar was je! 
 

Zeg mama, wat word ik, wanneer ik later groot zal zijn?  
Vertel'es, jij weet het? 

 
Welnee hoor, dat weet ik niet, maar Jezus heeft een plan met jou.  Vertrouw op 
Hem, Hij weet het, Hij zal je laten groeien, Hij is het die je draagt. Hij zal je altijd 

helpen, te doen wat Hij je vraagt. Hij is machtig! 

 
 

Intredelied(-eren): ZJ 418 Zingt voor de Heer 
 

klassiek: https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFqs 

mét schwung: https://www.youtube.com/watch?v=U_Z-bJEJ4dw 
 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 

die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, 

alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heilig hemels brood,  

dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood, 

alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor de liefde, die ons bindt, 

die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 

alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat,  

zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, 

alleluja, alleluja. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aAhfpMWjsw
https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFqs
https://www.youtube.com/watch?v=U_Z-bJEJ4dw
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 ‘k Zal er zijn voor jou – I’ll be there for you 

 
Wel, niemand zei dat alles deze weg zou gaan, 
je zit erbij alsof de wereld zal vergaan. 
Het lijkt steeds meer of iedereen verdwijnt 

en de zon duikt weg wanneer de maan nog maar verschijnt. 
 

refrein:  I'll be there for you    
  When the rain starts to pour 

I'll be there for you 

- Like I've been there before 
I'll be there for you 

- Cause you're there for me too 
 

Een regenboog heeft kleuren, meer dan je kunt zien, 

als je maar echt wil kijken, ’t is wat jij verdient! 
Het lijkt wel of je vastzit als geen één, 

maar ik help je wel de knoop ontwarren, het hoeft niet alleen. 
 
(2x refrein) 

‘k Zal er zijn voor jou   I'll be there for you 
– als ze jou niet verstaan,  - When the rain starts to pour 

‘k zal er zijn voor jou   I’ll be there for you 
– als je in de kou blijft staan.  - Like I’ve been there before 
‘k Zal er zijn voor jou   I’ll be there for you 

– als je ’t niet denken zou …  - Cause you’re there for me too 

 
 

Welkom 
 
Welkom op moederkesdag.  Mag er gekust en gevierd worden. Kinderen geven 

de mooiste versjes en knutselwerkjes aan hun moeder; wie weet zijn er zelfs die 
verwend zijn geworden met een bloempje of ‘ontbijt op bed’ .  

Wij vieren hier vandaag wat meer in de lijn van iedere week, nog steeds in het 
wit van de verrijzenis. Met een paar accenten die God zelf legt, wanneer Hij zegt 
dat wij elkaar lief moeten hebben. In liefde – de weg van ons hart - kunnen we 

steeds groeien. Beginnen we dus maar met een gebed om Gods ontferming. 
 

Gebed om Gods ontferming 

 
Geef ons een hart, God,  
om elkaar te blijven dragen in het geloof, 

om elkaar steeds nieuwe kansen te geven, 
wetend dat we geen van allen perfect zijn, 
maar dat we ons wel allemaal uw kinderen mogen noemen. 

Voor de keren dat wij daarin tekortschoten, 
Heer, ontferm U over ons. 

 
Geef ons een hart, God, 
dat uw gebod van liefde blijft waarmaken 

elke dag opnieuw. 
Voor de keren dat we daarin faalden, 

Christus, ontferm U over ons. 
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Geef ons een hart, God, 
dat het blije en bevrijdende van uw Boodschap  

wil waarmaken en doorgeven aan elkaar. 
Voor de keren dat we daarin tekortschoten, 

Heer, ontferm U over ons. 
 
God, 

sterk ons in onze pogingen om handen en voeten te geven 
aan uw Liefde voor alle mensen. 

 
 1000 woorden, 1000 daden,  
waar ik nu wel spijt van heb, Heer, vergeef het mij … 

 

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. 
 

 
Gloria - Taizé 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 
Gloria, gloria alleluia. 
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Openingsgebed: 
 
God, liefde geven zonder te ontvangen is uitputtend, 

maar liefde geven in wederkerigheid is een bron van energie, 
is leven-gevend.  

God, Bron van liefde, help ons om steeds meer te leven 
in waarachtige liefde, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Eerste lezing: (Hand. 10, 25-26. 34-35. 44-48) 

 
Uit de Handelingen der Apostelen 
 

25  Toen Petrus aankwam in Caesarea,  
liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden.  

26  Maar Petrus richtte hem op en zei: `Sta op, ik ben ook maar een mens.' 
34  Petrus opende zijn mond en zei:  
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,  

35  maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,  
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.  

44  Petrus was nog aan het woord  
toen de heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden.  
45  De besneden gelovigen  

die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,  
omdat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten;  

46 want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.  
Daarop zei Petrus:  
47 `Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,  

die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?'  
48  Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.  

Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven. 
 
 

Tussenzang: Psalm 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4 

 
Refrein: Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. 
 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang 
omdat Hij wonderen deed. 

 
Zijn hand deed zich krachtig gelden, 
de macht van zijn heilige arm. 

 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, 

de volkeren zijn gerechtigheid. 
 
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw 

ten gunste van Israëls huis. 
 

Geheel de aarde aanschouwde  
wat onze God voor ons deed. 
 

Verheerlijkt de Heer, alle landen, 
weest blij, verheugt u en zingt. 
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Tweede lezing: Uit de eerste brief van de apostel Johannes (1 Joh. 4, 7-10) 

 
7  Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.  

Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God.  
8  De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.  

9  En de liefde die God is, is onder ons verschenen  
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,  
 om ons door Hem het leven te brengen.  

10  Hierin bestaat de liefde:  
niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad,  

en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen. 
 

Tussenzang: ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad 
 

refrein: Zo lief heeft God de wereld gehad, 

  dat Hij zijn ééngeboren Zoon heeft gezonden, 
  opdat wij allen zouden leven en nooit verloren gaan. 

 
Laat ons elkaar beminnen, want inderdaad de liefde is uit God; 
wie liefheeft, is uit God geboren, wie liefheeft kent de Heer, want Hij is liefde. 

 
Hierin bestaat de Liefde: niet dat wij God het eerst hebben bemind, 

maar wèl, dat Hij zijn Liefde deelde: zijn Zoon zond om de wereld te verzoenen. 
 
Alwie belijdt dat Jezus de ééngeboren Zoon is van God: 

in hem is Godes Geest aanwezig; komt laten wij geloven in de Liefde. 
 

Als iemand durfde zeggen: ‘God heb ik lief, maar neen, mijn broeder niet!’ 
Hij zou Gods groot gebod miskennen: wie God bemint, beminne ook zijn 
broeder. 
 

 
If I needed you 

 
If I needed you would you come to me? 
Would you come to me for to ease my pain? 
If you needed me I would come to you 
I would swim the sea for to ease your pain 
 
Well, the night's forlorn and the morning's born 
And the morning's born with the lights of love 
And you'll miss sunrise if you close your eyes 
And that would break my heart in two 
 

If I needed you would you come to me? 
Would you come to me for to ease my pain? 
If you needed me I would come to you 
I would swim the sea for to ease your pain 
 
Baby's with me now since I showed her how 
To lay her lilly hand in mine 
Who could you'll agree, she's a sight to see 
A treasure for the poor to find 
 
If I needed you would you come to me? 
Would you come to me for to ease my pain? 
If you needed me I would come to you 
I would swim the sea for to ease your pain 

 

 

Als ik je nodig had 
 
Als ik je nodig had, zou je dan naar mij toe komen? 
Zou je naar mij toe willen komen om mijn pijn te verzachten? 
Als je me nodig had, zou ik naar je toe komen 
Ik zou de zee overzwemmen om je pijn te verzachten 
 
Nu, de nacht is verlaten en de ochtend is geboren 
En de ochtend is geboren met de lichten van liefde 
En je mist zonsopgang als je je ogen sluit 
En dat zou mijn hart in tweeën breken 
 
Als ik je nodig had, zou je dan naar mij toe komen? 
Zou je naar mij toe willen komen om mijn pijn te verzachten? 
Als je me nodig had, zou ik naar je toe komen 
Ik zou de zee overzwemmen om je pijn te verzachten 
 
De baby is nu bij me sinds ik haar heb laten zien hoe 
ze haar lieve hand in de mijne kan leggen 
Met wie kun je het eens zijn, ze is een lust voor het oog 
Een schat voor de armen om te vinden 
 
Als ik je nodig had, zou je dan naar mij toe komen? 
Zou je naar mij toe willen komen om mijn pijn te verzachten? 
Als je me nodig had, zou ik naar je toe komen 
Ik zou de zee overzwemmen om je pijn te verzachten 
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Alleluia – voor en na het Evangelie 
 

 

Evangelie:  (Joh. 15, 9-17) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus 
Christus volgens Johannes 

 
Jezus zei tot zijn leerlingen: 
9  Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,  

heb Ik jullie liefgehad.  
Blijf in die liefde met Mij verbonden.  

10  Als je mijn opdracht ter harte neemt,  
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,  
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen  

en met Hem in liefde verbonden blijf. 
11  Dit alles heb Ik jullie gezegd  

om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,  
en zo jullie vreugde volkomen te maken.  
12  Dit is mijn opdracht:  

dat jullie elkaar liefhebben met de liefde  
die Ik jullie heb toegedragen.  

13  De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,  
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.  

14  Mijn vrienden zijn jullie,  
maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.  
15 Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:  

een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.  
Vrienden noem Ik jullie,  

omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,  
aan jullie heb meegedeeld.  
16  Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen  

en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan  
en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.  

Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven.  
17  Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt. 
 

Overwegingen: 

 
we hoorden het zopas in het Evangelie: “Dit draag Ik jullie op, dat je elkaar 
liefhebt.” 

Dit stukje Blijde Boodschap komen we vaak tegen bij een huwelijksinzegening. 
Ontroerend wat mensen dan in naam van de liefde allemaal niet aan elkaar 
beloven. Onvoorwaardelijk willen ze elkaar graag zien. Wat er ook gebeure, je 

mag op mij rekenen, ik zal er zijn, staan, je dragen, verdragen … Er is echter één 
‘onvoorwaardelijke’ liefde die geen plechtige beloftes of mooie woorden behoeft: 

het is de liefde van een ouder voor zijn of haar kind. Wat er ook gebeure, een 
ouder zal zijn kind nooit laten vallen. Ik moet bij deze woorden terugdenken aan 
één van de mooiste films die ik ooit gezien heb: Sophie’s Choice, met een 

sublieme Meryl Streep als moeder in de hoofdrol. Het is het verhaal van een 
moeder die met haar twee kinderen in een concentratiekamp terecht komt en 

door de duivelse SS- commandant gedwongen wordt te kiezen tussen één van 
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haar beide kinderen. Slechts één mag blijven leven, de ander gaat de gaskamer 

in. Sophie ‘moet’ kiezen en dat is meteen haar ondergang. Een verschroeiende 
keuze met verstrekkende gevolgen. Ze wordt gek en zal nooit meer een normaal, 

gelukkig leven kunnen leiden. Hoe kan men zo wreed zijn een moeder te 
dwingen om te kiezen? Het gaat in tegen wat zo diep geworteld zit: de 

onvoorwaardelijke liefde voor een kind. Ik wil geen onderscheid maken tussen 
vader of moeder, alles hangt vaak ook af van concrete omstandigheden of 
sociale situaties, alleen wil ik vandaag op moederdag ere brengen aan al die 

moeders die ik bij het doopsel in een vorig leven als aalmoezenier in het 
ziekenhuis ben tegengekomen en die kozen om hun kind toch te laten geboren 

worden en op te voeden, alleen, gelukkig vaak ook omringd door haar ouders, 
grootouders, broers of zussen. Onvoorwaardelijke liefde. Net zoals die moeders 
die elke week ver moeten reizen om even bij hun kind in de gevangenis te zijn. 

Of de moeders in de gevangenis, die elke cent sparen om een geschenkje te 
kunnen geven aan hun kinderen in een pleeggezin of tehuis.  

Ook omgekeerd is het vaak merkwaardig hoe loyaal kinderen tegenover hun 
ouders zijn. Daar zit ook veel ‘onvoorwaardelijks’ aan liefde in. Maar ook hier, 
mag je een kind niet dwingen … te kiezen tussen één van beide ouders hoe 

bekoorlijk of moeilijk dit voor één van de ouders kan zijn. Om maar te zeggen, 
het leven, de liefde is vaak complex, raar, onvoorspelbaar. Het laat zich niet 

dwingen, forceren of opleggen en toch heeft het vaak iets onvoorwaardelijks, is 
er een diepere, intensere band waar geen enkele wet of gebod aan kan tippen.   
Vandaag leggen we speciaal de focus op de prachtige, onnavolgbare liefdesband 

die er is tussen moeder en kind. En ook deze is vaak veel rijker dan een 
biologische band. Laten we danken en eren allen die op de één of andere manier 

‘moeder’ zijn, inclusief ook zij die misschien nooit een kind hebben gebaard maar 
in heel hun wezen toch moeder zijn of zijn geweest. Moeder zijn ook de zusters 
die een dienstbaar en zorgend leven leiden voor allen die als hun kind zijn; ook 

de tantes die zich ontfermd hebben over de kinderen die hun moeder hebben 
moeten afgeven; de juffen die in de opvoeding staan … moederschap is heel rijk. 

We hebben als gelovigen ook een hemelse moeder die Jezus ons geschonken 
heeft toen Hij stierf aan het kruis. Die Moeder mogen wij de onze noemen, als 
loyale kinderen. Ze zorgt voor elk van ons op een onvoorwaardelijke wijze. Met 

het leven van Jezus voor ogen weten wij wat dit betekent. Ze zei 
onvoorwaardelijk ‘ja’ op Gods liefdesproject, vertrouwend dat God zijn belofte 

houdt en er is in alle nood. Ze heeft alles meegemaakt, doorleefd wat een 
moeder kan meemaken. Het leven van haar zoon liep niet over rozen, maar ze 

stond altijd trouw aan zijn zijde. Ze bleef in Hem geloven, liet Hem nooit in de 
steek. ‘Doe maar wat Hij zegt’. Ze maakte het zwaarste mee wat een ouder kan 
doorstaan: je kind zien sterven en verliezen. Liefde gaf haar duizend namen, 

groot en edel, schoon en zoet. Welke naam geven wij heden ten dage aan deze 
mooie vrouw? Mogen we elk in haar een liefdevolle moeder ervaren en haar eren 

en danken zoals we vandaag al onze geliefde moeders doen. 
Miguel Dehondt 

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

 
Moeder zijn is : een stukje van de schepping in je handen krijgen, 

een parel uit Gods hand gevallen met je zorg omringen. 
Moeder zijn is aanvaarden en ontvankelijk zijn, 
niet lachen om een kindertraan en woorden in het hart bewaren. 

Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede. 
Moeder zijn is antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden. 

Moeder zijn is bewonderen, begeesteren, zien groeien, zien ontluiken, 
zien, zoeken en tasten. 
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Moeder zijn is eerbiedigen, niet kwetsen, niet alles willen weten, 
niet alles willen doen, is veel zien en nog meer zwijgen. 

Moeder zijn is vertrouwen op de toekomst, kijken naar de verte, 
jong heimwee kunnen verbergen en goede wegen kennen. 

Moeder zijn is goed zijn, behoedzaam zijn en wijs 
en de vreugde kennen mens te zijn en anderen ertoe te helpen. 
Moeder zijn is kinderen groot-brengen, tot zichzelf brengen, 

bevrijden uit angst en kleinheid. 
Moeder zijn is loslaten, is op weg zetten en laten gaan, 

is afscheid nemen en afstand doen. 
Moeder zijn is kinderen toevertrouwen aan het leven, 
aan henzelf en aan God. 

Het is een stukje van de schepping weer bij de Schepper brengen, 
een parel uit Gods hand gevallen, weer in Zijn handen leggen. 

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

Liefde…  wat een woord! 
 

Al zo vaak gehoord.  
Naastenliefde. 
Eigenliefde. 

Huwelijksliefde. 
Liefde op het eerste gezicht. 

Lief zijn voor elkaar. 
Liefde is blind. 
Liefde ziet dingen die er niet zijn. 

‘Liefde’, wat een versleten woord… 
 

En toch blijft het zo’n moeilijk avontuur. 
‘Liefhebben’ als hij of zij weer zit te zeuren, 
weer uitvliegt of weer dichtklapt. 

‘Liefhebben’, als je mijlen ver van elkaar staat. 
 

‘Liefhebben’, als je kind je de rug toekeert 
of die ‘verloren zoon’ of ‘dochter’ er een van jou is. 

Als niemand snapt wat je bedoelt, 
als je naam over de tongen rolt, 
als je met de vinger wordt nagewezen 

of als de mensen uit je buurt je niet zien staan 
en doen alsof ze je niet kennen. 

Liefhebben… 
 
------------ 
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Woorden van geloof: 
 
Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 
om er een woning van te maken 
waarin het goed is om te leven. 

 
Wij geloven in de Zoon Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft  
in de harten van de mensen. 
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste. 

 
Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 
om aan het Rijk van God mee te bouwen. 
 

Wij geloven in een gemeenschap 
waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 
gestalte geeft door woord en daad. 
 

Wij geloven dat een mensenleven 
nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 
 

 
 

 Geloven 2003 
 

Ik geloof in Jou, God, Vader van jong en oud. 

Jij tekent al wat wij zijn. 
In de hemel en op aarde ben je Je er  

als waterbron in de woestijn. 
Diep in mijn hart waak Jij, 
zorg Je als gids voor mij, 

Jij bent de weg die ik ga… 
 

Ik geloof in Jou, God  
en ‘k vertrouw op Je stem. 

Jij geeft me hoop in hierna… 
 
Ik geloof in Jezus, mens tussen mensen, 

want Jij vertelt ons verhalen  
van muziek zo mooi als een regenboog vol kleur, 

op bergen maar ook in dalen. 
Diep binnenin leef Jij, ben Je een vriend voor mij, 
jij bent het op wie ik bouw… 

 
Ik geloof in Jezus, 

en in de Geest van God. 
Jij bent het die ik vertrouw… 
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Voorbeden:  
 

Ant.: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

  
Bidden we dat wij die liefde leren, moeder-liefde, 

die onze ogen opent voor de noden van deze tijd. 
Liefde die verlamming doorbreekt,  

die ons toerust met verantwoordelijkheidszin  
en ons zorgzaam maakt voor elkaar. 
Laten wij bidden… 

 
Bidden we dat wij die liefde leren, moeder-liefde,  

die de machtigen niet naar de mond praat,  
maar aan het kleine en kwetsbare voorrang verleent. 
Laten wij bidden… 

 
Bidden we dat wij die liefde leren, moeder-liefde,  

die de kloof overbrugt tussen ons  
en zieken, andersvalieden en bejaarden.  
Laten wij bidden… 

 
Bidden we dat wij die liefde leren, moeder-liefde, 

waarin mensen uit ons midden geborgenheid vinden, 
een luisterend oor voor hun vreugden en hun verdriet. 
Laten wij bidden… 

 

 Samen voor altijd  (Marco Borsato) 

 
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,  

We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,  
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,  

Ik hou van jou,  
Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,  
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,  

Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,  
Ik hou van jou…  

 
refrein:  Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,  

We blijven samen voor altijd,  

Ik laat je nooit alleen,  
Je maakt me blij  

Ik hou je vast en laat je vrij,  
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,  
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,  

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,  
Want jij bent ik, en ik ben jij,  

En dat is voor altijd.  
 
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,  

Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,  
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,  

Ik hou van jou…      refrein 
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Gebed over de gaven 

 
God van liefde, 
U nodigt ons uit aan uw tafel als vrienden van uw Zoon 
die ons mateloos liefheeft 

en voor ons zijn leven heeft gegeven. 
Doe ons inzien  

wat vriendschap met Jezus van ons kan vragen, 
waartoe dit samenzijn rond zijn tafel ons verplicht. 
Laat ons in zijn liefde blijven 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 
Groot Dankgebed    
 

God, onze Heer en Vader, 
wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen. 
Bij U begint het leven en de liefde; 

alles wat wij hebben hebt U ons geschonken. 
 

U kent ons, U houdt van ons. 
U bent de Schepper, 

U bent het Begin en het Einde van alles. 
 
Uw Zoon is mens geworden. 

Hij heeft ons geleerd wie U bent. 
Samen met Jezus Christus en met elkaar 

zijn wij hier om tot U te bidden. 
 
Wij danken U voor heel de aarde: 

voor de bergen en de bomen, voor de zon en de zee, 
voor alles wat er groeit en bloeit; 

voor het leven en de liefde, voor de mensen hier en overal. 
 
Alle mensen zijn op weg naar U, 

naar uw geluk en vrede voor altijd. 
Daarom bidden wij samen: Heilig … 

 
U die ons de aarde geeft om te bewonen, 
U weet dat wij tekort schieten  

in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept U ons op om recht te doen en goed te zijn. 

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 

voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 

 
Niet voor de dood, maar voor het leven hebt U ons gemaakt. 
Zend ons uw Geest, 

geef ons de kracht om beter mens te worden; 
dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 
Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar 
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en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven  

opdat uw Rijk kome. 
 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht; 

die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 
 

INSTELLINGSVERHAAL 
 

Dit is de kern van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 
Wij bidden U, Heer, 

laat de Geest van uw goedheid  
onder ons blijven verder leven. 
Moge uw leven en dood  

ons helpen ook onszelf te geven en nooit moedeloos te worden. 
Moge wij allen eens opgenomen worden 

in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 
 
U hebt het immers gezegd, Heer, 

en wij geloven U, dat U ons nooit verlaat. 
Door Hem en met Hem en in Hem … 

 

Onze Vader  

 
Goede God, het is uw Liefde die ons samenbrengt. 

Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien  
tot een liefdevolle gemeenschap van mensen. 
Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven: 

 Onze Vader… 
 

Goede God, help ons groeien  
tot een gemeenschap naar uw hart,  
waar onze edelmoedige liefde 

een teken van uw aanwezigheid mag zijn. 
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien  

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk ... 
 

Vredeswens 

 
Moedig ons aan, Heer, 
opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap,  

luisterend, overleggend, biddend en in respect voor elkaar, 
onze onderlinge meningsverschillen kunnen overbruggen. 
Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede, 

één van hart en één van ziel. 
 De vrede van de Heer zij altijd met U. 
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 Amor 

 
Amor, amor, amor, amor,  Liefde liefde liefde liefde, 

hermanos mios Dios es amor.  mijn broeders, God is liefde. 
Ama todos como hermanos  Houd van iedereen als broeders 

Dios es amor.    God is liefde. 
 

Lam Gods 
 

Communielied(-ren): Liefde gaf U duizend namen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho 

 
Liefde gaf U duizend namen 
Groot en edel, schoon en zoet 
Maar geen een die 't hart der Vlamen 

Even hoog verblijden doet 
Als de naam, o Moedermaagd, 

Die gij in ons landje draagt. 
Schoner klinkt hij dan al d'andren.  
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis). 

 
Waar men ga langs Vlaamse wegen 

Oude hoeve, huis of tronk, 
Komt men U, Maria, tegen, 
Staat Uw beeltenis te pronk 

Lacht ons toe uit lindegroen 
Bloemenkrans of blij festoen 

Moge 't nimmer hier verand'ren 
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) 
 

Blijf in 't Vlaamse herte tronen 
Als de hoogste koningin 

Als de beste moeder wonen 
In elk Vlaamse huisgezin 
Sta ons bij in alle nood, 

Nu en in het uur der dood 
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren 

Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) 

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

 
Lied: Weesgegroet Maria 

 
Wees gegroet Maria 
vol van genade, de Heer zij met U 

gezegend zijt Gij boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, moeder van God, 

bid voor ons, arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 

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

Meimaand= Mariamaand 

https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho
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Bogoroditse Devo - S. Rachmaninoff's (gezongen door Soetkin Baptist) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=D1gmPuaxKdg 

 
Ave Maria (Bogoroditse djewo, radujsa)  
Maagdelijke Moeder Gods, verheug u,  
Maria vol van genade, de Heer is met u.  

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is de vrucht van uw schoot,  

want gij hebt de Redder van onze zielen gebaard.   

 
 

Slotgebed:  
 
Heer, onze God,  
echt leven is zelfs in de grootste duisternis  

blijven hopen op een klein lichtje.  
Echt leven is zelfs in de moeilijkste tijden  

blijven hopen op een vonk van liefde. 
Wilt Gij dan God, ons allemaal doen leven, elke dag,  

in ons werk, in ons gezin. 
Help ons te leven  
als een licht voor de wereld,  

als een vuur tussen de mensen,  
als een vonk van uw Liefde,  

door het geloof in Jezus, uw Zoon. Amen. 
 

Zegen en zending 
 
 

Bij het buitengaan:  Ik hou van u 

 
 

Dessertbuffet speciaal voor moeder:  
 
Moederdaglied: Lieve mama – Hanne Heughebaert (Klimdraad) 

 
Lieve mama, dit is een lied speciaal voor jou. 

Lieve mama, ik wil je graag bedanken  
omdat ik van je hou.  

Bedankt voor al je lieve woorden. 
Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun. 
Bedankt voor al je goede zorgen  

je bent een rots waarop ik leun. 
Bedankt voor het vertrouwen en de liefde die je geeft. 

Al wordt het misschien niet vaak genoeg gezegd, 
maar je bent de allerliefste moeder die er is. 

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

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D1gmPuaxKdg
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Moeders zeggen de dingen met een lach,  

een glimlach of een uitgestreken gezicht,  
maar altijd met pretlichtjes in de ogen,  

want ze weten dat ze verantwoordelijk zijn  
voor het welzijn van hun kind. 

 
Of ze nu een baby moeten laten boeren,  
met een peuter worstelen die lijm  

in haar haar wil smeren,  
een jochie van zes troosten  

omdat hij niet voor het voetbalteam is gekozen,  
of een dochter troosten die in de steek is gelaten,  
moeders weten altijd wat ze moeten zeggen. 

 
Met haar geweldige kennis en inzicht  

in het hart van haar kind  
- twee maanden oud of zesenveertig jaar -  
heeft een moeder altijd het juiste antwoord. 

Maar ze weten ook dat het beste antwoord  
meestal gewoon een knuffel of een glimlach is. 

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

Moeder zijn is het wondere begin van elk leven dragen.  
Het hart zijn in een harde wereld.  

Open oog voor nood aan tederheid en liefde.  
Bron van begrip en geborgenheid,  
attentie voor het kleine en het goede in de mens, 

uitgestoken hand voor de vader,  
kloppend hart voor het zoekende kind, 

reddingssloep voor velen,  
troost en steun voor zieken en eenzamen. 
Eenvoudig goed zijn,  

steeds gereed zijn, 
nooit moe zijn,  

liefde en geluk geven. 
Bloem zijn gedurende het leven,  

dat is: moeder zijn. 


