
Mededelingen 

Zending en zegen 

-Een weekend bedoeld voor kinderen,

jongeren én ouderen: sommige activiteiten

zijn samen, andere apart.

-Een weekend van ontmoeting, gesprek,

wandelen in de tuin, vieren, samenzijn, …

en nog veel meer.

-Een weekend voor ieder van u!

De blaadjes met info en inschrijving 

liggen op de tafel achteraan bij het 

koffiehoekje. Neem zeker eentje mee 

of vraag nog wat info aan Kristien  

die u bedient aan het koffiehoekje. 

Aanstaande dinsdag maken we  

de zaal en de keuken van Ons Huis  

weer proper na al onze festiviteiten. 

Wie mee kan komen poetsen  

(al is het bv een uurtje)  

is méér dan welkom vanaf 9u00. 

Veel dank!! 

Lied 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 

Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 

Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 

Welkom 

Is het inderdaad dat wat wij willen: 

elkaar dienen, 

licht zijn in de duisternis 

wenen of lachen met de naaste 

pelgrim zijn voor het leven …? 

Een keuze die ons dagelijks wordt voorgelegd. 

Gebed om nabijheid 

God, hier zijn wij  

om te bidden en te zingen 

te horen en te spreken 

om gesterkt te worden, 

om steun te vinden bij U en bij elkaar. 

Gij ziet naar ons 

en neemt ons gebed ter ore. 
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Kiezen  
dag aan dag 



God, Gij hoort ons zingen, 

Gij spreekt ons aan, 

Gij slaat acht op onze woorden. 
Bless the Lord, my soul,  
and bless Gods holy Name,  
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
Prijs de Heer, mijn ziel … 

 

God van mensen van voorbij, 

God van wie nog komen, 

God van hemel en aarde, 

God die kiest voor mensen, 

God die wij onze God noemen, 

Gij zijt hier aanwezig in ons midden. 
Prijs de Heer, mijn ziel  
en prijs zijn heil'ge naam, 
prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. 

 

Gebed 

God, onze Vader, wij gaan U ter harte. 

Daarom roept Gij ons telkens weer op  

om te leven. 

Gij spreekt ons aan, nu en altijd weer.  

Blijf ons uitdagen om uw Woord te beluisteren  

en tot ons hart te laten doordringen. 

Uw woord, tot ons gesproken door  

Jezus Christus, uw Zoon en mens zoals wij.  

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Kiezen is van alle tijden. 

In de eerste lezing moet het volk kiezen  

tussen het dienen van God  

of het aanbidden van afgoden. 

De leerlingen van Jezus hebben ook een keuze: 

keren ze Hem de rug toe of blijven ze Hem volgen. 

En wij? 

 

Eerste lezing Jozua 24, 1-2a. 15-17. 18b  

 

Orgel 

Om in stilte te lezen 

Slotgebed 

Wij gaan van hier naar onze eigen plek, God. 

Mag ons bidden en ons zingen, 

dat wat wij gehoord en gezegd hebben 

ons sterken om anderen tot steun te zijn. 

God van mensen, God van hemel en aarde, 

Gij gaat met ons mee   

en geeft ons daartoe de kracht! Amen. 

 

Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht. 



Onze Vader 

Gebed om vrede en vredewens 

Vrede over jullie die ten dienste staan. 

Vrede over jullie die elkaar liefhebben. 

Vrede over jullie die Jezus trachten te verstaan  

met zijn woorden van eeuwig leven.  

Vrede over allen die proberen  

zo goed als God te zijn. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u 

 En met uw Geest. 

 
Communie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Johannes 6, 60-69  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we om trouw  

voor hen die zich hebben toegewijd  

aan een ideaal  

en voor allen  

die zich in vrijheid aan elkaar gebonden hebben.  

Heer, aanhoor ons … 
 

Bidden we om respect  

voor de keuzen die anderen maken,  

voor de wegen die mensen gaan.  

Heer, aanhoor ons … 
 

Bidden we om vertrouwen voor allen  

die in het leven voor moeilijke beslissingen staan,  

met name voor hen  

die daarbij blijven dubben en twijfelen.  

Heer, aanhoor ons … 
 
Zegen ons, God, met durf en vertrouwen,  

om de weg van Jezus te blijven gaan,  

de weg van liefde en oprechte zorg voor elkaar.  

Dan vinden wij het leven voor vandaag  

en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen. 

 
Belijdenis 

Geloven dat God voor ons kiest  

dat Hij ons aanraakt, 

dat Hij er is voor heel schepping 

als een vader, als een moeder, 

dag aan dag … 

 

Geloven dat Jezus met ons meegaat 

dat Hij van God komt 

dat Hij er is voor alle mensen, 

als een broer, een zus, een vriend, een vriendin, 

dag aan dag … 

 

Geloven in een vuurvlam  

die ons verwarmt van binnenuit, 

Gods Geest, Trooster,  

dag aan dag … 

 

Geloven in een hemel 

die ons leven doet, verder en verder, 

dag aan dag ... 

 

Dat houdt ons op de been, 

geeft ons leven zin en zekerheid 

dag aan dag... 

 

Offerande 



Gebed over de gaven 

Heer onze God, dit brood en deze wijn  

staan symbool voor onze keuze voor U.  

Neem ze aan 

en deel ze weer uit als voedsel,  

als teken van verbondenheid  

Dit vragen wij U, naar het voorbeeld  

van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 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. 

  

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 

 

Want Gij zijt de Vader van de mensen, 

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen man en vrouw 

is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. 

 

God, wij danken U 

voor allen die ons helpen en troosten, 

die bij ons blijven  

in uren van nood en eenzaamheid, 

die ons de weg wijzen door het leven 

en ons vergeven als wij verkeerd doen. 

 

Wij danken U  

voor het goede dat wij mogen doen, 

voor ons werk en voor het geluk 

dat wij anderen mogen geven. 

 

Daarom prijzen wij U met deze woorden … 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien. 

En toch geloven wij  

dat Gij een God van mensen zijt; 

zo gewoon en eenvoudig en midden onder ons. 

Gij zijt ons nabij als het hart van de ander, 

als de liefde van mensen onder elkaar. 
 

Zo zijt Gij verschenen in Jezus, uw Zoon. 

Hij heeft ons geleerd  

dat Gij onze Vader zijt:  

goed en mild en vol menselijke liefde. 

Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld 

als kinderen van één gezin. 
 

In de laatste nacht … 
 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

God, onze Vader, in dit uur,  

samen rond deze tafel, 

willen wij doen wat Hij gedaan heeft; 

wij nemen het brood en drinken de beker 

en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon. 
 

Hij stierf omdat Hij trouw was  

aan zijn keuze 

en goed was voor de mensen bovenmate. 

Daarom zal Hij tot het einde van de tijden 

blijven leven als de Heer  

voor allen die geloven. 
 

Daarom bidden wij voor hen die gestorven zijn …. 
 

Laat de geest van Jezus  

onder ons wonen. 

Open onze ogen  

voor de nood in de wereld, 

breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk. 

 

Dan wordt deze aarde opnieuw bewoonbaar 

door onze goedheid en menselijkheid. 

Daartoe zingen wij met deze woorden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


