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Op verkenning in de kerk 

 

Het krijgt vorm: een speurtocht die jij in  

onze Sint-Jozefkerk kan doen:  

alleen, met twee, met drie  

of met veel meer, 

zeker ook met kinderen! 

 

Zo kom je heel wat te weten over  

onze geloofsgemeenschap en de vele  

kunstwerken die onze kerk rijk is.  

Je hebt bv ook wel al gezien dat er beelden  

meer in het zicht zijn gebracht. 

 

Dit en nog veel meer is te ontdekken vanaf  

1 juli, een mooie vakantieactiviteit dus. 

De kerk is dagelijks open tussen 9u en 16u, 

enkel niet toegankelijk tijdens een dienst. 

Dit is op te volgen via Facebook: 

https://www.facebook.com/sintjozeftereken 

De papieren liggen in de kerk ter beschikking, 

of te vinden op de website en via FB. 

Veel plezier ermee! 

Lied   

Leer waarderen al wat klaar is, 
leer bewond'ren al wat waar is, 
leer te danken met een lach. 
Blijf waarachtig in je denken, 
blijf aan zwakken aandacht schenken, 
blijf zachtmoedig in je doen. 
 
Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 
 

Welkom 

 

 

Gebed om nabijheid 

Wetend dat de Heer ons nabij is  

en bewust van eigen broosheid,  

bidden wij om vergeving. 
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TOT LEVEN BRENGEN 

https://www.facebook.com/sintjozeftereken


Heer, Gij die het kwaad niet wilt  

en geweld en lijden afwijst,  

Gij steunt ons in onze pogingen  

onrecht te herstellen en vrede te brengen. 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U. 
 

Christus, Gij die genezing hebt geschonken 

aan velen,  

Gij schenkt ook ons de kracht 

om elkaar tot zegen kunnen zijn. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U, Christus ontferm U, 
Christus, ontferm U. 
 

Heer, Gij die steeds opnieuw  

uw geestkracht schenkt, maak ons geestdriftig,  

zodat ook wij anderen inspireren en stimuleren. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U. 
 

Moge de barmhartige God naar ons omzien  

en zich over ons ontfermen. 

Moge Hij ons vinden in onze verlorenheid  

en ons brengen tot nieuw en eeuwig leven. Amen. 

 

Eer aan God 

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en met allen die  

aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

Heer Jezus, wij verkon-

en wij belijden tot Gij 

Inleiding op de communie 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

God, nabij en ver weg, 

wij zochten U hier vandaag opnieuw  

om te kunnen geloven dat Gij met mensen  

meegaat op hun weg door het leven 

en hen ook niet vergeet in de dood. 

Moge uw woord ons sterken en vertrouwen geven 

om het goede te blijven doen, 

om het schone te koesteren 

en om het ware te blijven zeggen. 

Laat ons zo leven onder uw hoede 

en in elkaars nabijheid. Vandaag en alle dagen. 

Amen. 

 

Uit het boek:  
De vos, de mol en het paard  
van Charlie Mackesy 



Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

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 

zat Hij met zijn vrienden aan tafel (…). 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

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

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen 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. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand (…). 

 

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 
Bidden wij met open handen als teken  

van onze bereidheid leven te brengen. 

 

Vredewens 

Heer, Jezus Christus,  

Gij die uw kracht liet uitgaan  

naar kleine en vaak onopvallende mensen,  

naar kinderen en zieken,  

Gij hebt hen doen opstaan,  

hebt hun terug levensmoed gegeven.  

Schenk ons het vermogen  

om mensen te inspireren  

en samen te werken aan uw vrede in onze wereld.  

  
Moge die vrede van de Heer altijd met u zijn. 

En geven wij elkaar een hartelijk teken dat wij naar die 

vrede toe willen. 

 

 

Gebed 

God, dichtbij en veraf, wij hopen  

U te vinden  en te ervaren op onze levensweg. 

Ook vandaag proberen wij U hier 

weer op het spoor te komen. 

Mag uw woord, 

dat mensen de eeuwen door geïnspireerd heeft, 

ons vertrouwen geven. 

Dat wij ervaren dat aan uw menslievendheid  

en aan uw broze liefde geen grens is. 

Vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Oude woorden die ons vandaag vertellen  

dat God geen vreugde vindt in de ondergang  

en de dood, Hij heeft immers alles  

geschapen om te leven. 

 

Eerste lezing  Wijsheid 1,1.13-15;2, 23-24 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Marcus 5, 21-43 
Jezus, ik denk aan Jou,  

Jezus, ik spreek met Jou 

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij en leven wij met elkaar; 

niemand weet wat komt, 

alleen dat wij elkaar nodig hebben. 

Denken wij aan alle mensen die bang zijn 

voor wat de toekomst gaat brengen, 

voor mensen die ziek zijn, 

hartzeer hebben of lijden. 

Bidden en leven wij met de wereld 

die zich soms geen raad weet. 

Mensen die getroffen worden 

door wreed, zinloos en blind geweld, 

landen waar het vechten blijft duren 

en alle mensen die geen geluk, 

geen rust en geen vrede vinden. 

Vader van alle mensen … 
 

Bidden en leven wij met de mensen 

die het moeilijk hebben, verbitterd zijn 

of door het leven getekend; 

dat Gods aanwezigheid toch voelbaar wordt 

in de hand die wij hen toesteken. 



Bidden wij voor onszelf 

dat ons vertrouwen blijft, 

dat het vuur van ons geloof  

en onze liefde niet dooft 

en dat wij ook hier weer ervaren 

dat ons bidden ons op het spoor 

van God houdt. 

Vader van alle mensen … 
 
En bidden wij om verbondenheid 

over alle grenzen heen, 

om liefde sterker dan de dood, 

om dankbaarheid om wat mensen 

voor elkaar kunnen betekenen, 

om vrije tijd en het genieten 

van alles wat goed is en deugd doet. 

Vader van alle mensen … 
 
Geloofsbelijdenis 

Offerande 
We mogen nog niet rondgaan met het mandje.  

Uw vrije bijdrage nemen we dankbaar aan door eht 

mandje achteraan in de kerk.  

 

Gebed over de gaven 

God, nabij en veraf 

Gij hebt weet van ons lief en leed 

en van wat wij het meeste nodig hebben. 

Alles wat wij meedragen brengen wij  

met deze gaven van wat brood  

en een beker wijn samen op deze tafel. 

Zegen zo al deze verschillende gaven  

op deze tafel en kom dicht bij ons, 

dat wij U horen en zien in wat mensen 

voor mensen kunnen blijven  

betekenen over alle grenzen  

van tijd en ruimte heen. Amen. 

 

Gebed bij brood 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. 

 

Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat bestaat; 

gezegend zijt Gij,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,  

en zingen U met de woorden: 

 
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. 
 
 


