
En geef ons sterkte  

om de aangegane engagementen  

tot het einde toe uit te voeren. Amen.  

 

Lied  door Raf 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
In je daag'lijks leven, jouw gezin en werk, 
laat jouw licht daar schijnen,  
helder warm en sterk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Zending 

 

 

 

 

Veilig naar huis, 

dank voor uw meevieren 

en graag tot …. 

 

Je kan deze viering (her)bekijken op: 

youtube - sintjozeftereken 

(eventueel doorklikken op 'video' en 

'livestream) 

 

Als je dit boekje print of van hieruit mee-

neemt, 

kan je de tekst ook makkelijker volgen. 
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Mogen we uw begrip vragen voor de   

praktische, noodzakelijke maatregelen? 

 

- Voor ieders veiligheid, vanuit het vertrouwen dat 

mensen die de regels bepalen, het beste met ons  

voorhebben. 

- We kunnen niet samen zingen: Raf P. zingt voor 

- De misblaadjes zijn op een coronavrije wijze op de  

stoelen gelegd. 

- Livestream voor mensen thuis: zo zijn we toch met 

elkaar verbonden. 

- De nodige afstand bij het zitten en het stappen,  

- Voor de vredewens kunnen we bv de hand op ons 

hart leggen, naar iemand toe. 

- Communiegebeuren in 1 rij, 1 kant uit en andere kant 

invoegen. 

- Geen omhaling, we worden wel uitgenodigd om een 

bijdrage in het mandje te leggen achteraan. 

- Graag opletten bij het naar buiten gaan (1,5m) 

- We kunnen niet blijven hangen bij het koffiehoekje. 

- Tot slot: we bidden graag voor alle mensen, nochtans 

kunnen we nu nog geen misintenties aannemen 

(omdat dit kan betekenen dat we met meer dan 100 

aanwezigen zouden zijn). 

 

 LATEN WE SAMEN VIEREN EN DANKEN, 

ZEKER IN DEZE TIJDEN, 

IN VERBONDENHEID MET GOD EN ONZE WERELD. 

 

Lied  ZJ 540  Raf zingt voor 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 stukje orgelmuziek 



Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Welkom 

 

Gebed om ontferming en nabijheid 
Lieve 

Bidden wij tot de levende God, 
Vader van onze Heer, Jezus Christus 
in kracht van de Heilige Geest: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Raf en Lieve 

Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Raf 

Over de stad van God op aarde 
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Raf en Lieve 

Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Lieve 

Over de wereld waarin wij leven 
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en toekomst: 
luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Raf en Lieve 

Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Raf 

Over allen die zoeken naar waarheid 
en het evangelie willen verstaan 
bidden wij om geduld en aandacht: 
luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Raf en Lieve 

Luister, Heer, ontferm U over ons 
 
Lieve 

Over de levenden en de doden 
over die gewond zijn en verdeeld 
bidden wij om de eeuwige dag: 
luister, Heer, ontferm U over ons 
 

Raf en Lieve 

Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Inleiding op de communie 

Het lichaam van Christus, 

wordt ons normaal toegezegd  

bij het ontvangen van de communie. 

Nu zeggen we het eenmalig,  

voor iedereen tegelijk. 

Hiermee wordt onze diepste bestemming  

genoemd, als mens: jij, met je doen en laten,  

met je manier van leven, 

jij wordt deel van de belichaming  

van die Blijde Boodschap die Jezus heeft gebracht. 

Aan wat jij zegt en doet, zal te zien, te horen,  

te voelen zijn, wie Hij is. 

Er gaat bevrijding van uit,  

kracht die mens en wereld beter maakt. 

Zie hier: het lichaam van Christus. AMEN. 

 

Communie 
Als u straks het Lichaam van Christus ontvangt,  

zonder woorden, nodigen wij u uit om  

1 persoon in uw hart naar voor te brengen 

iemand die u kent of niet kent, 

iemand die u dit geluk van verbondenheid toewenst 

en die hier niet kan zijn. 

Om deze mens Zijn kracht te laten voelen. 

 

 

 

 

Slotgebed 

Wij bidden U, God,  

geef ons het inzicht en de wil  

om ons ‘christen zijn’ gestalte te geven  

in het leven van elke dag. 

 

Schenk ons uw Geest van sterkte 

om onze verantwoordelijkheid op te nemen, 

om vol te houden waar doorzetting nodig is 

 

Om in stilte te lezen 

Ik vroeg om kracht  

en God gaf mij moeilijkheden  

om mij sterk te maken.  

Ik vroeg om wijsheid  

en God gaf me problemen  

om me te leren die op te lossen.  

Ik vroeg om voorspoed  

en God gaf me hersens en spieren  

om mee te werken.  

Ik vroeg om moed  

en God gaf me gevaren  

om te overwinnen.  

Ik vroeg om liefde  

en God gaf me mensen  

met moeilijkheden om te helpen.  

Ik vroeg om gunsten 

en God gaf me kansen.  

Ik kreeg niets waarom ik vroeg, 

maar ik kreeg alles wat ik nodig had. 



Wij hebben U nooit gezien, God,  

maar Gij geeft Uzelf aan ons,  

in een medemens, in een geliefde,  

in een reisgezel, in een zieke,  

in Jezus, de dienaar van de wereld. 

 

De avond voor zijn lijden en dood (…) 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 
Voorzang door Raf: 

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 

 
Om dit te herdenken  

blijven wij het brood breken voor elkaar,  

zoals zo velen 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.  

Gij laat uw mensen nooit verloren gaan,  

Gij bewaart hen in uw liefde,  

hun namen in de palm van uw hand. 
Een moment van stilte om onze overleden  

in ons hart te koesteren. 

 

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. 

  

Onze Vader 
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. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Jezus, Gij hebt ons uw vrede beloofd, 

een vrede die ons in liefde verbindt  

met elkaar en met uw en onze Vader, 

een vrede die wijzelf niet kunnen tot stand brengen, 

maar die Gij ons schenkt. 
Die vrede van God zij altijd met u. 

 Ook de vrede kunnen we elkaar schenken,  

 woordeloos, met de hand op het hart. 

 

 

Gloria   

Wij willen God loven en prijzen  

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft  

naar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem  

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

 

God, wij danken, loven en prijzen U. 

 

Loven en prijzen wij God  

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de weg getoond heeft  

naar het volle en eeuwige leven. 

 

God, wij danken, loven en prijzen U. 

 

Loven en prijzen wij God  

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten  

voor het geluk en het welzijn van medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap, 

voor een wereld van vrede,  

zonder haat of tweedracht. 

 

God, wij danken, loven en prijzen U. 

 

Loven en prijzen wij God  

voor het geluk dat we mogen vinden  

in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 

een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk. 

 

God, wij danken, loven en prijzen U. 

  
Openingsgebed 

God, Gij peilt ons hart en kent ons door en door. 

Gij kent onze goede wil én onze zwakheid. 

Wij bidden U:  

bevrijd ons van angst 

wanneer we heen en weer geslingerd worden  

tussen ja en neen; 

doorbreek onze aarzeling om,  

resoluut en vol goede moed, 

op weg te gaan in het spoor van Jezus, 

uw woord, uw genade voor nu en altijd. Amen. 

 

Een moment voor de kinderen 

 

 



Inleiding op de lezingen 
De situatie van Jeremia in de eerste lezing 

en die van Jezus’ leerlingen gelijken sterk op elkaar. 

In beide gevallen roept hun zending tegenstand op, 

in beide gevallen mogen zij zich geborgen weten  

in Gods hand. Mag ook dat ons vertrouwen zijn. 

 

Eerste lezing Jeremia 20,10-13 

 

Orgel 

 

Evangelie   MAtteüs 10, 26-33 

  

Alleluia 
In de Heer ben ik altijd dankbaar 
in de Heer, verheug ik mij. 
Zie naar God en wees niet bang, 
op Hem vertrouw ik mijn leven lang, 
op Hem vertrouw ik mijn leven lang.  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij voor onszelf en voor elkaar  

om kracht en moed 

om elke dag opnieuw te laten blijken 

dat ons geloof in Jezus van Nazareth ons inspireert 

om te leven naar zijn voorbeeld, 

naar zijn kijk op wat écht waardevol is. 
meditatief stukje orgelmuziek 

 
Bidden wij voor onze leiders 

om daadkracht en beslissingen die tonen dat  

ieders belang gaat boven partijbelang, 

zodat mensen tot hun recht komen. 
meditatief stukje orgelmuziek 

 

Bidden wij om creativiteit 

in het zoeken naar mogelijkheden 

om ons geloof in de Goede Boodschap  

door te kunnen geven aan jongere generaties 

zodat zij hoopvol uitkijken  

naar de komst van Gods Rijk. 
meditatief stukje orgelmuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 

door God, onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben 

om mee te werken aan een toekomst 

die voor elke mens menswaardig is. 

 

Ik geloof in die uitzonderlijke mens 

die niet geleefd heeft voor zichzelf. 

Ik geloof in die Mens, die wij kennen  

als Zoon van mensen en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen 

die over het hoofd werden gezien. 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

en ons aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te zijn met en voor elkaar. 

 

Ik geloof dat ons leven 

niet zal eindigen in het zinloze niets, 

maar dat wij eens zullen leven 

bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 

Amen. 

 

Offerande 
Er is geen omhaling; u kan uw bijdrage aan de 

offergaven in het mandje leggen bij het  

buitgaan. Dank ervoor! 

 

Gebed over de gaven 

God van alle leven,  

Gij brengt ons samen aan deze tafel van vrede. 

Voed ons met uw gaven: 

met brood van vrede en honger naar gerechtigheid  

in de geest van Jezus  

die leven doet  

en leven geeft tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, barmhartige God,  

omdat Gij een God van mensen zijt,  

dat Gij onze God genoemd wil worden,  

dat Gij ons kent bij onze namen,  

en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

  

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven:  

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

  

Daarom danken en loven wij U, God en zeggen: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 

de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God,  

wel mogen wij U ontmoeten  

waar mensen van elkaar houden,  

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 


