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Eucharistieviering voor het einde van het schooljaar 2014-2015 

Maandag 29 augustus om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Deze schoolviering wil de dankbaarheid op het einde van 
het schooljaar in de kijker plaatsen. Enkel als iedereen 
meespeelde, kon iedereen winnen. Dit gebeurde met vallen 
en opstaan. Maar het lukte aardig! Er breekt een periode 
van vakantie aan. Alles is wat minder georganiseerd en strak 
geregeld. Laten we ook in deze tijd oog hebben voor 
mekaar. Ons enthousiasme, Gods woord en onze talenten 
delen, maakt mensen gelukkig. Dank u om mee te vieren en 
dank u om de boodschap van deze viering mee uit te 
dragen.  
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OPENING VAN DE DIENST                                                            Intredelied: Laten we danken 

 

 

Kruisteken en welkom 

Opening: 

1. De deur gaat dicht en ik kijk terug.  

Nog even en de deur gaat dicht. 

Het schooljaar is voorbij. 

Het was soms wat moeilijk, maar ook fijn. 

 

2. De deur gaat dicht en ik kijk terug: Hoe is het jaar geweest? 

Hoe verliep het op de speelplaats? 

Hoe dikwijls was het feest? 

 

3. De deur gaat dicht en ik kijk terug: Wat heb ik zoal gedaan? 

Hoe verliep het werken in de klas en thuis? Wat leerde ik allemaal? 

 

4. De deur gaat dicht en ik kijk terug: Hoe was ik in dit jaar? 

Hoe ging ik met mijn vrienden om? Deed ik soms niet wat naar? 

 

5. De deur gaat dicht en ik kijk terug: Het jaar vloog zo snel voorbij. 

De vakantie komt er aan. Ik heb er zin in: even niets doen, lekker vrij. 

 

6. De deur gaat dicht en ik kijk terug: Dag school, dag jaar, dag oude klas. 

Ik ga weg naar een andere plek, een andere deur. Ik kom nog even groeten. Dat merk je 

wel! 
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Openingsgebed 

Goede God, 

De deur van de school gaat voor een tijdje dicht. Dat gaat zo elk jaar opnieuw. Elk jaar heeft 

een begin en een eind. En altijd weer gebeurt er wat: leuke en minder leuke dingen. Dingen om 

te vergeten, dingen om te onthouden en dingen waarvan je nu niet weet dat je ze nooit vergeet. 

En elk jaar zijn we weer wat anders geworden. Een beetje een andere mens dan voorheen. 

Want waar wij samen zijn, leren we altijd van elkaar. Daarom komen wij samen om te vieren, 

om afscheid te nemen, om dank u te zeggen en om te ontdekken dat U al die tijd met ons mee 

bent gegaan.  

Gebed om vergeving 

 

V Er is echter niet altijd goed nieuws. Er waren haperingen en slechte momenten, zelfs ruzie en kwade 

woorden.  

 Wij waren niet altijd zoals we zouden moeten zijn. 

Er gebeurden dingen die niet goed waren. Dit willen we eerlijk uitspreken voor God bij het begin van 

deze viering.. 

L1  We kregen handen om te werken, te spelen of om een handje toe te steken. Maar 
we gebruikten ze soms verkeerd of we maakten van onze handen vuisten.  

  
Heer, ontferm U over ons 

 

L2 We hebben ogen om te kijken naar al het mooie van Gods schepping. Maar we gebruikten ze 

soms om af te kijken, te bespieden of kwaad te kijken. Het spijt ons, Heer. 



 

 

 4
 

 Christus, ontferm U over ons  

Als je vriendjes bent … 

L3 We kregen voeten om te lopen en te stappen, soms liepen we weg of liepen we verkeerd.  

 Heer, ontferm U over ons 

Als je vriendjes bent … 

DIENST VAN HET WOORD 

Verhaal  

Joepie! Het schooljaar is voorbij en de vakantie komt eraan! Iedereen heeft een heel jaar zijn best gedaan en 

een goed rapport is altijd meer dan één complimentje waard. In deze tijd van het jaar is de zon meestal ook 

van de partij. Iedereen is uitgelaten en blij. Twee lange maanden om te spelen!     Eén september lijkt wel 

een eeuwigheid hier vandaan. 

Ook Pieter uit de vierde klas vindt vakantie reuzefijn. Toch zit hem iets dwars. Zijn mama en papa hebben 

besloten om te verhuizen naar Antwerpen. Ze kozen een huis dat groter is en dichter bij het werk. Gedaan 

met wachten op bus en tram om te gaan werken. Pieter vindt het allemaal wel spannend want hij krijgt een 

grotere kamer, maar veranderen van school valt hem zwaar. Al zijn vrienden wonen in Burcht. Hoe moet dat 

nu?  

Bij het afscheid in de klas zegt de juf dat “uit het oog” niet “uit het hart” moet betekenen. Iedereen zou zijn 

best doen om dit te bewijzen. Bij het verlaten van de klas geeft de juf aan iedereen een bijzonder 

geschenkje. Het is helemaal niet groot en het zit in een omslag. Bij Pieter zitten er wel tien van die dingetjes 

in. Op de omslag staat: 

Ik ben klein maar sterk genoeg om honderden woorden en gedachten over en weer 

te laten gaan tussen mensen.  

Wat kijken de jongens en meisjes vreemd op wanneer ze een postzegel ontdekken in de omslag. Dit is echt 

goed gezien van de juf want er zijn nog nooit zoveel brieven geschreven door de kinderen van deze klas. De 

ene brief was nog niet in de brievenbus gevallen of er vertrok al een andere. 

Op 1 september gaat Pieter met de glimlach naar zijn nieuwe school. Hij zal beslist nieuwe vrienden maken. 

Maar één ding is zeker: in zijn hart zitten er al twintig uit Burcht en die zitten daar goed. 
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Tussenzang 

Lang geleden leefde Jezus 

1. Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan. 

Over Zijn leven mogen wij lezen in een Boek, heel goed bewaard. 

2. Samen leren, samen spelen is Gods wens voor ieder kind. Delen en spelen, niemand vergeten . Je zal 

zien dat iedereen wint!    

Evangelie 

De broodvermenigvuldiging 
 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis 

Samen  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 

en het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Voorbeden   

V Vrienden, ook vandaag is er goed nieuws.  Er gebeuren ook goede dingen.  Die brengen licht in het 

leven.  Als we de sleutel hebben gevonden om elkaar gelukkig te maken, weet God dat wij begrijpen 

wat Hij heeft bedoeld. 
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L4 Wij danken voor alle mooie momenten van het voorbije schooljaar en bidden dat de goede geest van 

die momenten bij ons blijft. 

Liedje Geef mij kracht, heel mijn leven Heer. Geef mij kracht, in mijn streven Heer. Geef mij kracht, ‘k wil 

me geven Heer. O Heer, geef mij kracht. 

L5 Wij danken voor alle vrienden en vriendinnen die wij hadden en bidden dat we ook na de vakantie 

nog vrienden zullen zijn. 

 

L6 Wij danken voor de andere leerlingen, de juffen en meesters en alle andere mensen in en rond onze 

school. Wij bidden dat ze in de vakantie gelukkig zouden zijn. 

L7 Wij danken voor de leerlingen die onze school verlaten. Wij bidden dat het hen in de toekomst goed 

gaat.  

L8 Wij danken voor alle mensen die onze school steunden: onze ouders, familieleden, vrienden, 

kennissen, de ouderraad en alle mensen die werken voor een goede school waar iedereen zich thuis 

voelt. Wij bidden dat zij tevreden mogen zijn. 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 

Aanbrengen van de offergaven: brood, wijn, licht, elementen uit het kinderspel om verbondenheid te 

creëren 

V God, brood en wijn verwijzen naar Uw zoon 

Aan zijn leerlingen heeft Hij gevraagd brood te breken en de beker te drinken om Hem blijvend te 

gedenken. Ook aan ons vraagt Hij om dit te doen.  Door het brood en de wijn zullen wij de sleutels 

vinden om vrede te stichten, om te luisteren, om elkaar te verdragen en om te dienen.  

Zegen, Heer, dit brood dat wij hier in vriendschap breken en deze wijn die vreugde schenkt. 
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EUCHARISTISCH GEBED 

 

Ja, goede Vader, het is een feest voor ons U dank te zeggen 

en met Jezus voor U onze vreugde uit te zingen. 

Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij voor ons deze mooie,  

wijde wereld gemaakt hebt. 

 

A. Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt, 

omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd. 

 

Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons Jezus hebt gegeven, 

uw Zoon, om ons de weg tot U te tonen. 

 

 

A. Dank U, goede Vader, omdat Gij van ons houdt, 

omdat Gij onze Vader zijt, nu en altijd. 

 

Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij ons samenbrengt 

in Hem, als kinderen van één familie. 

Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen, 

en wij zingen van dankbaarheid met de engelen en de 

heiligen die U aanbidden in de hemel: 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer onze God, 

Gezegend Hij die komen zal, 

Nu en altijd. 

 

 

Vader God, 

Gij houdt van ons en van alle mensen, 

wij mogen uw kinderen zijn en 'Vader' tot U zeggen. 

 

 

De avond voor zijn dood heeft Hij ons uw liefde betuigd. 

Hij was aan tafel met zijn leerlingen: 

Hij nam een stuk brood, zegde een gebed 

om U te zegenen en te danken; Hij verdeelde het brood 

en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei: 

"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt." 

Na de maaltijd nam Hij de beker met wijn; 

nogmaals zegde Hij een gebed om U te danken; 

Hij liet de beker rondgaan bij iedereen en sprak tot hen: 

"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker 

van het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn bloed dat 

voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken." 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 

Gezongen: 

A. Jezus, Christus, heeft Zijn leven voor ons prijs gegeven, 

Lof en eer aan onze God, 

Allen zijn wij hier te samen om daaraan te denken, 
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Lof en eer aan onze God. 

 

Zo heeft Jezus het ons voorgedaan, heilige Vader,  

zo doen wij opnieuw naar zijn woord. 

Dankbaar denken wij aan wat Jezus voor ons deed: 

aan zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 

Vooral danken wij U om dit levend brood dat Hij ons geeft. 

Mogen wij door deze heilige maaltijd meer gelijken op Jezus 

uw Zoon, door onze goedheid en vriendelijkheid voor elkaar. 

Dit vragen wij U ook voor de grote familie van uw Kerk en voor alle mensen. 

 

In stilte denken wij ook even aan de mensen 

die gestorven zijn… 

Vader, laat hen voor eeuwig bij U gelukkig zijn. 

En maak ook ons blij en gelukkig met uw liefde. 

Dan zullen wij, samen met Maria, de moeder van Jezus, 

met de apostelen en met al uw goede vrienden, voor altijd uw kinderen zijn. 

 

Vader God, 

wij danken en loven U door Jezus, 

samen met Hem en in zijn Geest 

nu en altijd tot in de eeuwigheid. 

A. Amen. 

 

Onze Vader… 

 

Vredeswens door diaken 

 

Vredeslied 
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Lam Gods 

Communie 

V Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van 

de wereld. 

S Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 

Communielied 

 



 

 

1
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Slot: 

Afscheid nemen is zachtjes de deur dichtdoen 



 

 

1

 1
 

is wuiven naar de vrienden die men achterlaat 

is krop in de keel, zelfs tranen die wellen 

en voelen zoveel 

het hart klopt echt sneller 

is dag zeggen en hopen dat ’t goed zal blijven lopen 

dag in dag uit 

is stilletjes beloven 

ooit kom ik weer boven 

om even te groeten 

zonder te vergeten 

dan doe ik weer zachtjes 

de oude deur lachend open … 

 

Slotgebed 

 

Vader, de deur van de school gaat dicht voor zoveel jongens en meisjes. De plaats vol leven en 

activiteiten wordt een tijdje stil en leeg. Wij bewaren de sfeer, de goede geest, al het mooie dat er 

was en dat wij hebben geleerd. Want U was al die tijd met ons mee op weg. Ga zo ook met ons op 

weg tijdens de vakantie. Breng ons nadien weer samen met mensen van hier en elders voor een 

nieuw begin. Amen. 

SLOT VAN DE DIENST 

Zending en zegen 

 

 V Beste leerlingen en leerkrachten, 

We hebben samen dank u gezegd voor het voorbije  schooljaar. Laten we ook in de vakantie 

dankbaar zijn en aandachtig voor mekaar.  Laten we het ook regelmatig even stil maken om 

te luisteren naar wat God van ons wil. 

 Om ons daarbij te helpen, 

 zegene ons de almachtige God: 

 de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
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Slotlied:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, mijnheer pastoor en diaken Herman voor het voorgaan in deze viering. 

, aan alle aanwezigen om mee te vieren. 
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