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… Hoor je het … ? 

 

Lied 

Welkom, welkom, welkom iedereen 
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen. 
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent; 
Zing gezellig mee als jij het liedje kent. 
 
Maar eerst nog even dit voor we verder gaan 
tellen we tot drie en dan roep jij je naam. 
1, 2, 3 ... 
Sorry maar helaas dat ging nog niet zo goed. 
Daar komt ‘ie nog een keer nu weet je hoe het moet. 
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom! 
 

Welkom 

 

Stiltemoment  bij een stukje muziek 
We mogen stil worden bij dit nieuwe geluid.  

En herkennen dat het ook bij ons gebeurt: 

huizen waar mensen opgevangen worden,  

wat ook hun verleden is, 

daar waar de tafel wordt gedekt voor wie een nieuwe kans 

nodig heeft,  

solidariteit met boeren en boerinnen in Guatemala waar 

hard gewerkt wordt aan een nieuwe toekomst. 

  

Moment van inkeer 

Goede God,  

dank voor mensen die er mee voor zorgen 

dat wij soms een nieuw geluid mogen horen. 

Dank voor mensen die mij steunen  

wanneer het wat minder gaat. 

Dank dat ook Gij ons steunt. 

Wij bidden en wij vragen om licht voor elkaar, 

om uw hand in de duisternis. Amen. 
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Hoor  

een nieuw 

geluid 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent. 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent. 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. 
In elk van de seizoenen dat je leeft. 
 
Een muur voor de wind …  
 

PAASMAANDAG: 22 april 
ONTMOETINGSFEEST! 
We kunnen het niet langer stilhouden: 
maandag 22 april wordt een hoopvolle dag van 
ontmoeting met jong en ouder.  
We voorzien: 
-wandeling in de buurt van Tereken  
of aangepast programma voor wie  
niet mee stapt 
-broodmaaltijd (wordt voorzien) 
-keuzeactiviteiten: voor elk wat wils! 
Dit alles tussen 10u en 17u, samenkomen  
in de zaal van Ons Huis, Schoolstraat 270.   

Als bijdrage in de kosten vragen we € 5,- 
per persoon of € 20,- voor het gezin (maaltijd in) 
Schrijf daarom snel in: 
via het digitale formulier op onze website: 
www.sintjozeftereken.be  
of via het inschrijvingsformulier dat je bij het 
koffiehoekje vindt, achteraan in de kerk. 

ZANGMOMENT voor alle mensen die graag 

zingen: we oefenen de liederen voor de vieringen 

van Witte Donderdag en Pasen. 

Welkom op maandag 01 april om 19u30!! 

Ook wie niet gewoon is om mee te zingen:  

héél hartelijk welkom. 

Vieringen GOEDE WEEK:  

De vieringen in de Goede Week zijn altijd 

heel speciaal, niet alleen door de stoelen  

die anders staan in de kerk. Kom je ook? 
Palmzondag 14 april om 10u30. 

Verzoeningsviering: dinsdag 16 april om 19u30. 

Witte Donderdag: donderdag 18 april om 19u30. 

Goede Vrijdag: vrijdag 19 april:  
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. Halle  

(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg). 

- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk. 

- om 19u30: met het koor Fiori Musicali. 

NACHTWAKE 

Aansluitend op de avondviering van Goede Vrijdag  

(rond 20u45) is er Christelijke meditatie olv Jos Pype. 

We bieden dit 3x 20' aan,  Tot 23u00 blijft de kerk 

open met muziek uit de Matteüspassie van J.S. Bach 

om meditatief te luisteren.  

De toegang is gratis en ieder kan blijven of komen 

zolang hij / zij wil. 

Vieringen PASEN: Het grote feest! 
Paaszaterdag 20 april om 20u00: Paaswake  

met gastkoor Sint-Cecilia. 

Paaszondag 21 april om 10u30: Gezinsviering  

met klarinetensemble. Daarna rapen we paaseieren in 

de tuin van de pastorij. 

http://www.sintjozeftereken.be


Vredewens 
Ik wens je vrede van God (3x) 
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.  

 
Communie ondertussen zingt Mozaïek: 

Helemaal alleen in het duister roepen zij om jouw hulp. 

Ze hopen, ze dromen, ze wensen een nieuw geluid 

Hoor je hen, versta je hun noodkreet?    

 

Oyé. Ik sta klaar voor jou. Ik hou steeds meer van jou. 

Samen dragen w’elkaar. Oyé. Ik sta klaar voor jou.  

Oyé. Ik hou steeds meer van jou. 

‘k Draag j’ op handen. Oyé.  

  

Om in stilte te lezen Kris Gelaude 

Slotgebed 

Barmhartige God, 

wij mochten luisteren naar woorden  

van verzoening en nieuw leven 

en mee zitten aan uw feestelijke tafel. 

Dank omdat Gij ons helpt 

om een nieuw geluid te laten klinken  

voor alle mensen. Amen. 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Lied om mee te nemen 
Ik wens jou een dak boven je hoofd. 

Dat je huis een thuis mag zijn,  

je tafel vol met brood. 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 

Dat de liefde van je leven op je wacht. 

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan. 

Dat je rijkdom vindt,  

door ook van weinig te bestaan. 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd. 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind. 

 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou. 

Ik geloof in God. 

Ik geloof dat Hij de aarde liefheeft. 

Ik geloof dat Hij gewonde vogels opraapt. 

Ik geloof dat Hij voor kinderen een bondgenoot is. 

Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt. 

Ik geloof dat Hij als moeder ongezien waakt. 

Ik geloof dat Hij als vader voor mij zorgt. 

Ik geloof dat Hij soms sprakeloos naast mij zit. 

Ik geloof dat Hij het leven koestert. 

Ik geloof dat Hij met elk van ons meegaat. 

Ik geloof dat Hij wacht 

met de liefste der geliefden. 

 

Hij, die God met open armen. 

Lied 
Mag ik je licht zijn? 
Als ik had gekund dan had ik je gered 
van al je verdriet en de pijn die je hebt. 
Als ik had gekund dan bleef ik altijd dichtbij. 
Maar ik ben geen held, ja alleen als ik droom 
en als ik ontwaak dan ben ik weer gewoon. 
Nee, ik ben geen held, ik ben gewoon maar mij. 
 

Maar als het donker wordt, als het donker wordt, 
als het donker wordt, mag ik dan je licht zijn. 
 

Vast mensen genoeg met een antwoord op zak, 
maar die zitten niet naast je tot laat op de bank. 
Ze hebben gelijk maar helpen er niemand mee. 
‘k Ben geen psycholoog en ik vraag ook geen geld. 
Ik luister voor niks naar wat jij me vertelt. 
En als je dan klaar bent, dan zwijgen we alle twee. 
Maar als het donker wordt, ... 
 

Ik weet het komt vaak beroerd uit mijn strot 
en wat ik wil maken gaat meestal kapot. 
‘k Zal de wereld niet redden  
hoe hard ik het ook probeer  … 
Maar als het donker wordt, … 
 

Openingsgebed 

Goede God, kijk eens naar deze kinderen  

en volwassenen, vandaag rond uw tafel. 

Wij zijn naar hier gekomen om U te ervaren: 

mensen die voor elkaar zorgen  

en in vreugde samen leven. 

Wij willen iets moois maken van ons leven 

en dat van anderen. 

We willen voor elkaar bidden, 

om te blijven groeien en de mens te zijn,  

zoals Gij gedroomd hebt. Amen. 
 

Evangelie  Lucas 15, 1-3. 11-3  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 
Ik ben veilig in Jezus' handen,  
veilig ben ik bij hem. 
ik ben veilig in Jezus' handen.  
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.  
 

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 
Is het soms net alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is die me mist. 
Dan mag ik weten dat Jezus er is. 
Ik ben veilig in Jezus' handen… 
 



Als ik door andere soms word gepest, 
zeggen ze: “Nee jij hoort niet bij de rest.” 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem. 
Ik ben veilig in Jezus' handen... 
 

Voorbeden 

Wij bidden U om een nieuw geluid van hoop 

voor de boeren en boerinnen in Guatemala: 

om recht op een eigen stuk grond,  

met eigen gewassen. 

Mag dit nieuw geluid klinken. 
Vrede voor iedereen. Vrede van God alleen. 
Vrede is om je heen. Vrede, ook voor jou.  

 

Wij bidden om doorzettingsvermogen  

voor alle vrijwilligers: 

om te kiezen voor gekwetste  

en uitgesloten mensen 

en een levensstijl die de aarde respecteert. 

Mag dit nieuw geluid klinken. 
Vrede voor iedereen. Vrede van God alleen. 
Vrede is om je heen. Vrede, ook voor jou.  

 

Wij bidden voor alle kinderen: 

om speelsheid, met respect voor andere kinderen. 

Mag dit nieuw geluid klinken. 
Vrede voor iedereen. Vrede van God alleen. 
Vrede is om je heen. Vrede, ook voor jou.  

 
Offerande 
Vrede voor iedereen. Vrede van God alleen. 
Vrede is om je heen. Vrede, ook voor jou.  
 

Als mijn hart onrustig is  
en de stormen gaan tekeer, 
weet ik waar ik schuilen kan:  
in de vrede van de Heer. 
Vrede voor iedereen… 
 
Ben je soms verdwaald van huis  
en je weet de weg niet meer;  
dan brengt Hij jou veilig thuis i 
n de vrede van de Heer. 

 

Gebed over de gaven 

God, brood en wijn staan op de tafel 

als teken van breken en delen. 

Gij helpt ons om rond deze tafel 

altijd opnieuw te kiezen  

om elkaar te dragen en te helpen. 

Laat Jezus hierin ons voorbeeld zijn. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, God:  

Gij geeft ons ogen om elkaar te zien  

en een mond om met elkaar te spreken.  

Gij legt de liefde in ons hart  

om met elkaar te delen, ook wat moeilijk is.  

Zo mogen wij uw kinderen zijn.  

Blij danken wij U hiervoor  

met alle mensen die in U geloven.  

 

Ja, God, Gij zijt goed voor alle mensen.  

Wij danken U voor Jezus Christus, uw Zoon.  

Hij heeft ons gezegd wie wij zijn:  

broers en zusters van elkaar,  

kinderen van U, onze Vader. 

 

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze 

éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.  

(…). 
we staan recht voor deze woorden van  

de instelling van de eucharistie: 

 

Daarna zei Hij tot hen:  

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

Daarom zijn wij hier samen, 

Vader. 

Wij vieren zijn dood en zijn verrijzenis.  

Gij hebt Hem nieuw leven gegeven,  

Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons. 

 

Daarom bidden we voor alle mensen  

die gestorven zijn en dicht bij ons blijven (…). 

Maar we denken ook aan hen wiens naam niet 

genoemd wordt.  

 

Vader, Gij hebt ons uitgenodigd  

om aan deze tafel te eten van het brood,  

het teken van Jezus, zelf. 

Wij bidden U: maak ons sterk,  

dat wij meer en meer gaan doen  

wat Gij van ons verwacht. 

 

Denk, Heer, aan paus Franciscus,  

aan onze bisschop Luc, help iedereen die leerling 

van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde 

brengen aan alle mensen. 

 

Bidden we daarom met woorden van Jezus: 

 

Onze Vader 
We bidden dit op een traag tempo zodat de kinderen 

die ondertussen ook het Onze Vader leerden in de klas, 

mee kunnen bidden. 

 

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. 

 


