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Mogen we uw begrip vragen voor de   

praktische, noodzakelijke maatregelen? 

 

- Niet omdat we dit graag doen, maar voor ieders  

veiligheid, vanuit het vertrouwen dat mensen die deze 

regels bepalen, het beste met ons voorhebben. 

- We kunnen niet samen zingen: Jan zingt  

- 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,  

ontsmetten van onze handen, dragen we (soms)  

een mondmasker. 

- Geef geen handdruk als vredewens, een gebaar kan 

wel, bv door ons hand op ons hart te leggen 

- 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. 

 

MAAR WE KUNNEN SAMEN VIEREN EN DANKEN, 

DAT WILLEN WE DOEN, IN DIEPE VERBONDENHEID 

MET DIE GOD DIE DE WERELD  

AAN ONS TOEVERTROUWT. 

 

Lied  Jan zingt voor 

Als in 't brood dat we delen  
een bron ontspringt 
en in 't woord dat we spreken  
een lied weerklinkt, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd. 
Ja, dan schouwen wij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, 
in de liefde die alles omringt. 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt  
en de hoop met het delen van pijn begint,  
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd ... 



Welkom 
Verbonden met … ons jaarthema heeft covid 19  

overleeft en in die tijd alleen maar sterker gemaakt, 

want we hebben ervaren op een andere manier  

verbonden te kunnen zijn. 

Verbonden met: God … die zich als een Vader  

over ons ontfermt. 

Verbonden met: Jezus ... die het licht van de  

wereld is, een sacrament, een teken van God zelf. 

 

Het licht van Pasen brandt  

Nu we hier voor het eerst weer samenkomen,  

ontsteken wij voor het eerst deze nieuwe  

paaskaars, als teken van geloof, hoop, liefde  

en leven voor alle mensen, ook voor hen  

die gestorven zijn. 

 

Gebed om nabijheid 

God, Gij ziet dat het 'goed' is: 

de dag en de nacht, 

het licht en de duisternis, 

de zorg van mensen, 

het geluk om gedeelde vreugde, 

de nabijheid bij stervenden, 

het breken van zichzelf. 

 

Gij ziet dat het allemaal 'goed' is,  

wat ook gebeurt. 

Als Gij naar mensen kijkt, 

dan ziet Gij dat het echt heel goed is,  

ook al zijn mensen beperkt. 

 

Wij zijn U dankbaar, God, 

omdat Gij van onze wereld houdt  

en wij steeds bij U mogen komen. 

Wij danken U voor uw nabijheid,  

bij dag en nacht. Amen.  

 

Gloria  Huub Oosterhuis - Tom Löwenthal 

Moge ons voor waar verschijnen 
die genoemd wordt zoon der mensen 
die gezegd wordt dood maar levend 
die gehoopt wordt mens voor allen. 
 
Moge ons verschijnen deze, 
niet in droom, in stand van sterren, 
niet als spiegelbeeld in water 
maar in mensentaal van liefde. 
 
In dit mensenbrood gebroken, 
levenskansen, recht voor allen, 
in het drinken van de beker, 
in vergeving en ontferming. 
 
Moge ons verschijnen deze 
ogenlicht en levensadem, 
knecht en koning, lam en herder 
lieve meester, woord van God. 

 Slotgebed 
God van verbondenheid, 

Gij geeft ons brood van eeuwig leven  

en nodigt ons uit om Jezus te volgen.  

Gij helpt ons om elkaar liefdevol te dragen  

en verder te dragen, elkaar te bemoedigen,  

te vertrouwen en hoop te geven.  

Mogen wij zo ‘lichaam van Christus’ worden  

voor deze wereld en voor deze tijd. Amen. 

 

Zegenlied  Lieve en Jan zingen voor 

Lieve  

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 
zegene ons de grote naam. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 
Lieve en Jan 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 
Jan 

Voor wie zingen op Gods adem  
van de hoop die niet zal doven. 
 
Lieve en Jan 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 
Lieve 

Voor wie roepen om vrede, 
van gerechtigheid dromen. 
 
Lieve en Jan 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 
Jan 

Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven 
 
Lieve en Jan 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 
Lieve 

Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Lieve en Jan 

Met vrede gegroet en gezegend met licht (2x). 
  

Zending 

 

Veilig naar huis, 

dank voor uw meevieren 

en graag tot …. 

 

Je kan deze viering (her)bekijken op: 

youtube - sintjozeftereken 



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 

God, Gij kent de taal van de liefde en de vrede. 

Die taal heeft geen woorden nodig.  

Die taal spreek je ook zonder je stem te gebruiken.  

In de stilte kan zij klinken zonder geluid te horen,  

die taal versta je, woordeloos.  

Die taal spreek je wanneer je iemand vrede wenst. 

Het is elkaar de hand reiken,  

zonder aangeraakt te worden, 

om zo elkaar te raken. 
 Die vrede van God zij altijd met u. 

 Ook de vrede kunnen we elkaar schenken,  

 woordeloos, met de hand op het hart. 

 

Inleiding op de communie AMEN! 

 

Communie   
Tijdens de communie horen 

we: "Panis Angelicus"  

van C Franck op orgel. 

 

Om in stilte te lezen 
Bisschop Lode bidt bij de 
dood van George Floyd 

Heer, God van vrede, wij staan voor U. 
Ademloos. Machteloos voor geweld dat ons omringt. 
  
Maar Gij geeft de kracht die wij ontberen, 
Uw Geest, uw Adem, is levenskracht. 
Hij spreekt uw woorden van moed, van troost, van 
hoop. 
Hij geeft ademruimte.  
Hij toont uw gelaat in de medemens. 
  
Wij bidden u voor alle slachtoffers van uitsluiting,  
onder welke vorm ook. 
Wij danken u voor de vriendschap tussen de volkeren, 
vriendschap die de vervreemding wegneemt 
die recht spreekt, rechtuit, 
en een huis bouwt waar het goed is  
om samen te wonen. 
Een thuis voor allen, zonder onderscheid. 
  
We ontwijken uw Stilte niet. 
En ook niet uw Woord dat verenigt en verzoent. 
dat heelt en vergeeft. 
In Jezus vinden wij uw Woord en uw Adem. 
  
Dank voor die adem, die geest 
die ons verbindt en zingt en danst. 
Ook in de donkere momenten. 
Hoe onbegrijpelijk ook. 
Dank… voor het onbegrijpelijke. 

Wijding van het water 

Water geeft leven, geeft kracht, maakt nieuw. 

Toen de aarde nog niet was, was alles water. 

Door Gods ademende kracht werd die overvloed tot 

levend water, de bron van bestaan. 

... 

Laat uw Geest, God, ook ons doorademen 

Laat het water ons nieuw leven schenken. 

Laat zien dat het duister licht in zich draagt 

dat dood het laatste woord niet heeft. 

 

Gij, God van leven, van licht en liefde  

zegent ieder van ons met dit doopwater, 

zoals wij eens werden gedoopt of misschien in de 

toekomst gedoopt zullen worden. 

Dit water, zijn zegen, schenkt ons kracht en moed 

om naar uw liefde te leven. 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Inleiding op de lezing 
Water en brood: beiden zijn levensnoodzakelijk. 

We dankten God voor dit water,  

het volk dat de woestijn doortrok ontving tijdig het 

noodzakelijk water en brood. 

Jezus' woorden geven leven, tenminste als we ze niet 

letterlijk verstaan. Net als brood wil Hij mensen kracht 

en energie geven om te leven in verbondenheid met 

God, met Jezus en met elkaar.  

 

Orgel 

 

Evangelie   
Johannes 6, 51-58 

  

Alleluia  ZJ 4a 

Alleluia … 
Ik ben het levende brood voor het leven  
van de wereld. Alleuia. 
 
Homilie 

 

Voorbeden 

Wij danken om alle tekenen van verbondenheid  

en om hier weer te kunnen samenkomen. 

Gij luistert Heer en verhoort ons bidden. 

 

Bidden we in eenheid voor hen die er graag bij 

zouden geweest zijn 

en ook niet kunnen meevieren via livestream. 

Gij luistert Heer en verhoort ons bidden. 

 

Wij danken om de verantwoordelijkheid  

die mensen nemen om anderen nabij te zijn  

en om te blijven getuigen van de Blijde Boodschap. 

Gij luistert Heer en verhoort ons bidden. 

 



Wij danken om zoveel creativiteit en aandacht 

voor hen die dreigen te vereenzamen.  

Gij luistert Heer en verhoort ons bidden. 

 

Wij danken voor alle vaders die kracht uitstralen, 

liefde geven, recht doen en staande blijven in ons 

midden of dit althans proberen. 

Gij luistert Heer en verhoort ons bidden. 

 

Offerande 
Er is nu geen omhaling maar  

u kan uw bijdrage aan de  

offergaven in het mandje leg-

gen bij het buitgaan. 

 

Gebed over de gaven 

Heer God, brood en wijn zijn de tekens  

van wie wij zijn en wat wij hebben.  

Wij bieden U deze gaven aan zodat  

uw levenskracht  in ons vruchtbaar mag worden.  

Zegen deze gaven met uw leven,  

in de nabijheid van Jezus, onze broeder. 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. 

 

Om te komen tot onszelf,  

tot het stil en diep geheim dat ons leven draagt,  

daarom noemen wij uw naam:  

 

God, onmeetbaar en onzichtbaar,  

als een woord aan ons gegeven,  

steeds aanwezig in ons midden  

als de warmte om ons heen.  

 

U noemen wij: vader, moeder,  

vuur en adem van ons leven,  

lieve schaduw, zachte vrede,  

altijd bezig in ons hart.  

 

U danken wij voor iedere mens  

die op aarde leven mag,  

voor ieder kind dat wordt geboren,  

voor ieder die een ander vindt.  

 

In U wonen wij als een huis  

waar ruimte is voor mensen,  

waar mensen ergens voor elkaar  

een plaats bewaren in hun hart.  

 

Op U hopen wij, hoe dan ook  

om de wereld te redden,  

dat de dood het laatste woord niet is  

en dat mensen vrij-uit gaan.  

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. 
 

U danken wij, vast en zeker, God,  

voor Jezus van Nazareth 

van wie wij de naam bewaren en doorgeven  

aan onze kinderen.  
 

Hij was arm met de armen  

en Hij droeg liefde voor iedereen.  

Daarom was Hij niet klein te krijgen  

door de werkelijkheid van de dood.  
 

Hij heeft ons aangewezen  

hoe wij ons leven kunnen gaan:  

liefde geven tot wij breken  

om brood voor een ander te zijn. (…)  
 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.  

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 
 

In de schaduw van zijn verhaal  

willen we doen wat Hij heeft gedaan:  

brood delen, op zoek naar zijn weg,  

want zo worden wij zijn lichaam.  
 

Daarom smeken wij U, God, om bevrijding  

voor hen die onrecht wordt aangedaan,  

dat wij kracht krijgen in onze handen  

om recht te doen en op te staan.  
 

U zoeken wij om troost te vinden  

in ons mateloos verdriet  

wanneer idealen verloren zijn  

of wanneer een mens sterven moet.  
 

Daarom bidden wij, ook vandaag,  

voor allen die gestorven zijn  

en die wij blijven meedragen  

in onze gedachten en in ons hart. 
 

Wij danken U, God, om het licht  

dat doorbreekt als wij donker zijn,  

om de toekomst die wij dromen  

en om de liefde om ons heen. 
 

Zo willen wij gaan op zijn weg  

en een handvol brood zijn voor elkaar;  

zo willen wij samen door het leven gaan  

en bidden zoals Hij deed. 

Onze Vader 


