
Gebed over de gaven 
Eucharistisch gebed 

Heilig : Missa Quarta 

Onze Vader : Otce Nass 

Vredewens 

Lam Gods: Missa Quarta 

Communie 

Communielied : Lieve Vrouwke van de linde ; Lieve Vrouw der schone Schelde 

Bezinning : Gilbert : 

Deze nacht had ik een droom, een droom over een koor, waarin bestuur en zangers elkaar 
wilden ontmoeten en een klein deeltje van hun levensweg samen wilden gaan. 

Het was een echte vereniging. 

Het woordje "moeten" was er vervangen door "mogen". De belangen van het koor 

stonden centraal en jong en oud kon ongedwongen samen muziek maken. Er was geloof, 

eerbied en vertrouwen in elkaar. Er werd gezorgd dat iedereen zich gelukkig voelde en 
dingen die minder gelukkig maakten, werden aangevoeld en uitgepraat. 

Het was een koor waar niemand werd uitgestoten, noch om zijn afkomst, noch om zijn 
taal, noch om zijn eigenheid, noch om zijn kunde. In die rijkdom van verscheidenheid werd 

veel moois ontdekt. 
Het was een koor waarin het woordje God tastbaar was in kleine, onopvallende daden van 
mensen, die echt probeerden samen te werken. 

Het was een koor waarin hartelijkheid voelbaar was, omdat iedereen zich verantwoordelijk 
voelde, elk met zijn eigen inbreng om het geheel tot een harmonieuze klank te weven. Het 

was een koor rond één en dezelfde leider : Jezus Christus. 
Toen werd ik wakker en besloot : 

Aan deze droom wil ik voortaan van harte meewerken. 

Slotgebed: Allen 

Heer God, ook Gij verwacht dat wij allen aan deze droom zouden werken, samen met alle 

vrienden van het koor Meergalm, samen met onze totale parochiegemeenschap. Laat 
deze viering een aansporing zijn om ons verder in te zetten om samen de weg van Jezus 

Christus te volgen. Amen 

Slotlied : Signum 

Zending en zegen . 
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een dag om te vieren 

om mensen te gedenken 

om een stuk geschiedenis op te halen 

om God te danken 
voor wat Hij in mensen 

onder mensen 

doormensen 

tot stand brengt. 

MOOIE KLANKEN ... 

MUZIEK .. . 



Intredelied : Come ye sons of art 

Welkom: Priester. 

Openingswoord : Jan : 

Een jubileum vieren is even stilstaan, 

omkijken en "dank u" zeggen. 

Een jubileum vieren is terug op stap gaan 

anders dan gisteren, maar met veel vertrouwen, 

hopelijk lang nog, allemaal samen zingend. 

Een jubileum is met zangers en vrienden van vroeger, 

rond altaar en feesttafel de vriendschap vieren. 

Schuldbelijdenis. 

Pr. : God nodigt ons uit om samen met Hem te vieren. Hij gaf ons de moed en de 
kracht om zich voor Hem in te zetten. Soms beantwoorden wij niet aan deze 

opdracht. Laten we daarvoor eerst vergeving vragen aan God en mekaar. 

Jeanine : 

Vergeven is ... begrijpen dat alle mensen verschillen en weten dat we elkaar nodig 

hebben. En dat vergeten wij wel eens. Heer, ontferm U over ons 

Vergeven is .. . iemand de hand reiken .. . iemand de kans geven bij ons aan te 
sluiten, een brug bouwen en werken aan vriendschap onder elkaar. En dat vergeten 

wij wel eens. Christus, ontferm U over ons. 

Vergeven is ... toegeven dat je niet zonder de ander kunt en bekennen dat je ieder 

zijn inzet nodig hebt. En dat vergeten wij wel eens. Heer ontferm U over ons. 
Pr: Moge de Algoede God ons vergeven ; moge Hij ons richting geven en ons 
geleiden naar het eeuwige leven. 

Kyrie : Missa Quarta 

Gloria :Missa Quarta 

Openingsgebed : Allen : 

Goede Vader, vol dankbaarheid richten wij ons tot U. Geef ons allen hier in 

feeststemming Uw kracht om daar waar wij met elkaar leven, de wereld nieuw te 

maken door er onze klank en muziek in te steken en met de goede gezindheid van 
Jezus samen met anderen te werken aan een harmonieuze samenleving. Dat vragen 

wij U door Christus onze Heer, Amen. 

Eerste lezing : Nel/y 

Tussenzang : Heer van hierboven. 
Evangelie + Alleluia 

Geloofsbelijdenis. 

Voorbeden: 

Pr. : God, Vader, Moeder, wij geloven dat Gij de kracht zijt die ons allen bindt en 
inspireert, dat Gij ons bij de hand neemt en luistert naar onze zorgen. 

Maria : Dankbaar zijn wij voor alle mensen die ons koor trouw zijn : de ouderen er 

jongeren, onze stichter en bezieler, onze voorzitter en bestuursleden, dat ieder op 

zijn eigen manier een steentje mag bijdragen tot het welzijn van Meergalm. Laat 
ons zingend bidden. 
Koor : Laat ons bidden ... 

Johan : Dankbaar zijn wij voor alle toehoorders, groot en klein , mag ons koor her 

helpen het leven van alledag op te fleuren. Laat ons zingend bidden. 
Koor : Laat ons bidden .. . 

Maria : Dankbaar en gelukkig zijn wij om elkaar, om de trouw en de vriendschap 
die we wekelijks mogen ervaren ; om de muziek die we sinds 25 jaar delen ; dat c 

mag doorwerken in ieders leven tot opbouw van het rijk van God. Laat ons zinger 
bidden. 
Koor : Laat ons bidden ... 

Johan: Dankbaar en bedroefd zijn we om allen naar wie vandaag onze gedachten 

uitgaan : oud koorleden en familieleden. Bidden wij speciaal voor Pastoor De 

Sutter, medestichter van het koor, voor Hubert D'Hooghe, Marie Claire D'Hooghe 
Maria Blancquaert, Gilbert De Looze, Maria Janssens, Alida Roggeman, Remi 

Sichien, Blanche Van den Abbeele , Roger Van Hoorde, Paul De Pelsrnaaker en 
Marie Louise D'Hollander. Dat zij in vrede bij God mogen wonen en in de Geest 

met ons verenigd zijn. Laat ons zingend bidden. 
Koor : Laat ons bidden ... 

Pr.: Goede God, wijs ons elke dag weer een stukje van de weg naar vrede en 

gerechtigheid voor alle mensen op de hele wereld. Dit vragen wij U door Jezus, u 

Zoon, onze Heer. 

Bereiding van de gaven. 

Offerandelied : Accogli i doni, o Oio 


