
Slotgebed 

Barmhartige God, 

wij danken U voor het leven van Yaël, 

voor de mensen die ons inspireren, 

voor de liefde die aanwezig is tussen mensen  

zoals wij hier brood en wijn  

mochten ontvangen. 

En wij vragen U: 

blijf bij ons zodat wij verder bouwen 

aan een wereld van liefde en goedheid. 

Dat vragen wij U door Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 
  

Lied 

Mededelingen 
   

Zending en zegen 

 

Wil jij op één of andere manier graag  

meehelpen aan onze Terekenfeesten? 

Geef dit dan door aan onze koster André  

of op het parochiesecretariaat 

- Inschrijven voor het eetmaal van volgende 

   zondag: vóór woensdag aub! 

- Steunkaarten te koop: met mooie prijzen  

   te winnen!        Dank voor uw steun!!!! 

Kom je morgenavond, maandag,  
iets drinken op een terrasje van de Markt  

(kant bowling). Je ziet er ongetwijfeld  
bekenden voor een gezellige babbel! 

De dopelinge Yaël wordt door Els en Gino 

en hun kinderen Fay, Emily, Dylan en Thomas 

in ons midden gebracht. 
   

Lied 

Welkom 

Nu stap je dan de grote wereld binnen, 

als jong kind op deze planeet. 

Nu ga je dan de grote reis beginnen, 

de lange weg die ook wel 'leven' heet. 

Nu ga je dan op weg, 

op weg naar morgen door alles heen. 

Met je familie aan je zijde, 

vormen we samen één. 

   * * * * * 

Dit is de dag, een mooie dag. 

Licht en warmte om ons heen, 

gevoelens van blijdschap en ontzag. 

Blij jouw grote zus te zijn,  

lieve Yaël, welkom in ons gezinnetje ! 

19e zondag door het b-jaar 
12 augustus 2018 

                     

 

Brood om te leven 



Gebed om nabijheid 

Ga met ons mee, Heer. 

Vergezel ons in het leven 

Laat ons delen van onze liefde  

en vertrouwen met elkaar. 

Dan zullen wij U herkennen 

bij het breken van het brood. 
  

Ga met ons mee, Heer. 

Laat ons delen van onze overvloed met elkaar 

Dan zal de wereld ons kennen 

aan ons breken en delen. 
   

Ga met ons mee, Heer. 

en leer ons luisteren naar elkaar. 

Dan zullen wij U herkennen 

als Gij hoorbaar zijt in de stem van een ander. 
   

Ga met ons mee, Heer. 

leer ons horen en zien met het hart. 

Dan zullen we U ontmoeten 

in hen die hulp nodig hebben. 
  

Ga met ons mee, Heer. 

en leer ons anderen voorgaan. 

Voed ons en maak ook ons tot brood.  

Laat ons elkaar voeden met uw liefde. 

Dan zullen wij samen op weg durven gaan. 
  

Lied 

Doe ons opstaan, Vader, 

in de kracht van uw goede Geest. 

Wek in ons het vermogen  

om mild en goed te leven 

en doe ons uitzien naar uw Rijk. 
  

Daarom willen wij tot U bidden met de woorden 

zoals Jezus ze ons heeft geleerd. 
 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer, door het Levend Brood geeft Gij ons de kracht 

om te blijven werken aan uw rijk van vrede.  

We bidden dat uw vrede steeds in ons hart  

en in het hart van alle mensen voelbaar mag zijn. 
     

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar die vrede toe. 
  

Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 

vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan, 

in de gemeenschap van de Kerk,  

die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  

en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
   

Communie 

 
Om in stilte te lezen  Erwin Roosen 

Ik kan begrijpen dat je soms aan Mij twijfelt  

– zegt God – 

en dat je grote vraagtekens plaatst  

bij het levensverhaal van Jezus. 

Maar Ik hoop ook dat je op bepaalde momenten 

in het diepste van jezelf ervaart 

dat Ik je gelukkig wil zien. 

Want als je in Mij durft geloven 

en als jij je durft toevertrouwen  

aan mijn warmhartigheid, 

zul je, net als Jezus, 

voelen dat Ik je nooit alleen laat 

en dat Ik je eeuwig leven wil geven, 

over de grenzen van tijd en ruimte heen.  



ook al heeft geen oog het gezien,  

geen oor gehoord. 
  

Wij mogen zitten aan uw tafel, 

deel hebben aan uw vlees en bloed; 

voedsel voor onderweg  

dat ons uit U doet leven 

en ons een nieuwe wereld opent. 
  

Daarom bidden wij U dat dit brood en deze wijn 

voor ons tekenen zijn van vertrouwen, van hoop, 

geloof en liefde en zingen wij U toe: 
  

Heilig, heilig, heilig de Heer, 

de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in de hoge. 
    

Wanneer het leven een woestijn is 

waar al ons zwoegen zinloos lijkt, 

Mogen wij vertrouwen op uw Zoon  

die ons met brood en nieuwe moed verrijkt. 

Wij danken U, Gij, goede Vader, 

omdat uw Zoon ons liefde bracht. 

Hijzelf ons brood als levend teken. 

Zoals hij op de laatste avond van zijn leven …. 

(instellingswoorden) 
    

Zijn dood gedenken wij 

zijn opstanding belijden wij 

zijn toekomst verwachten wij. 
   

God, Gij die ons in dit leven hebt geroepen, 

naar het voorbeeld van Jezus vragen wij, 

doe ons toebehoren aan elkaar. 
  

Dat wij wegen zoeken  

om engelen van mensen te zijn, 

en elkaar brood van leven aanreiken. 

Dat wij niet losgeslagen leven,  

buiten uw bereik 

en bescherm ons tegen onszelf. 
  

Dat wij volharden in aandacht 

en dat ons de kracht tot liefde  

niet begeeft. 

Doe ons de zegen van uw woord ervaren. 
  

Wij bidden U ook om zegen en leven 

voor hen die gestorven zijn en die wij meedragen 

in ons hart en in ons gebed (…). 

Gebed 

God, Vader van de mensen, 

Gij hebt ons vandaag  

naar hier geroepen. 

Gij noemt ons bij onze naam; 

Nog voor wij geboren werden,  

hebt Gij ons al gekend. 

Gij voedt ons met het levende Brood,  

met Jezus, uw Zoon. 

Zo mogen wij op U vertrouwen 

dat Gij ons nooit alleen laat, 

dat Gij ons bij de hand zult nemen  

en ons voert naar het leven - 

met Jezus, uw Zoon en onze Heer, 

tot in de eeuwigheid. Amen.  

 

Evangelie  Johannes 6, 41-51 

Jezus zegt: 'Ik ben het brood om van te leven.  

Wie gelooft en vertrouwt zal kracht vinden …' 

 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doop van Yaël 

 

Belofte van de  

ouders,  

meter en peter 

 

Handoplegging 

 

 

 



Geloofsbelijdenis 
  

Ik geloof in God die als een vader  

waakt over alles wat Hij geschapen heeft,  

en als een moeder voor ons zorgt.  

Ik geloof in Jezus Christus  

die levend brood was voor mensen,  

licht in hun duisternis,  

die ieder mens tot zijn recht liet komen  

en bevrijdde van angst en onderdrukking.  

Ik geloof in zijn blijde boodschap  

die mij de weg wijst naar waarheid en geluk.  

Ik geloof in zijn Geest  

die mij bezieling en de creativiteit schenkt  

om te bouwen aan een betere wereld, 

in kleine daden, dag na dag,  

die mij troost in mijn verdriet  

en mij sterkt in mijn onmacht.  

Ik geloof in de gemeenschap van mensen  

die willen leven zoals Jezus  

ons heeft voorgedaan, 

niet alleen in woorden  

maar in daadwerkelijke solidariteit,  

wederzijdse bemoediging  

en aanstekelijke vreugde. 

 

Doopsel met water 

Zalving met Chrisma 

Aansteken van de doopkaars 

 

Voorbeden 
  

Bidden wij tot God  

die brood geeft aan wie hongerig zijn, 

dat Yaël mag opgroeien tot een flink meisje, 

dat ze Jezus mag leren kennen als een vriend.  

Laat ons bidden.  

Heer aanhoor ons, Heer aanhoor ons,  
Heer aanhoor ons.  
 

Voor de mama en de papa van Yaël,  

voor haar doopmeter en dooppeter, 

voor haar broers en zussen:  

dat zij door hun manier van leven laten zien  

hoe lief Jezus voor de mensen is.  

Laat ons bidden. 

Heer aanhoor ons , … 

 

Voor de mensen 

die in deze familie het meest gemist worden, 

in wiens armen ze Yaël zo graag  

zouden willen leggen: 

dat ze ons vanuit hun nieuwe leven 

toelachen en omarmen. 

Laat ons bidden. 

Heer aanhoor ons, … 
  

Voor deze gemeenschap  

en voor alle christenen, wereldwijd,  

voor allen die bidden  

'geef ons heden ons dagelijks brood': 

dat wij dankbaar zijn voor het  

brood dat ons leven geeft, 

dat ook wij ons er door laten inspireren 

om met anderen te delen. 

Laat ons bidden. 

Heer aanhoor ons, … 
  

Offerande 

CD Marco Borsato, “Dochters”. 

   

Gebed over de gaven 

Brood, gevuld met de vele gebroken en gedeelde 

graankorrels van echt samenzijn. 

Wijn, geperst uit de vele druiven van vriendschap 

en gedeelde vreugde. 

Heer, inspireer ons tot verder breken en delen, 

tot helen en verzoenen, 

tot onweerstaanbaar doen als God. 

God, geest van leven in ons om ons heen, 

tot in de verste verte, wij zoeken U,  

wij groeten U, wij bidden tot U. Amen.  

 

Bidden 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. 

 

"Ik ben het brood om van te leven. 

Mijn brood, mijn vlees, mijn alles is voor jou. 

Je mag uit Mij je leven leven, 

mijn eeuwigheid heb ik gedeeld met jou". 

 

Zo heeft uw Zoon tot ons gesproken,  

God, Gij die ook onze Vader zijt. 

Wij mogen luisteren naar Uw goddelijk woord. 

Dan gaat een nieuwe wereld open: 


