
Slotgebed  

Wees gegroet Maria, vol van genade.  

De Heer is met U.  

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  

en gezegend is de vrucht van uw schoot.  

 

Wees gegroet,  

Gods woonplaats onder de mensen.  

Wees gegroet die Jezus hebt gedragen  

in uw schoot.  

Dat wij Hem dragen in ons hart,  

onze harten vruchtbaar maken voor Hem.  

Wij vragen het voor vandaag  

en al de dagen van ons leven. Amen.  

 

Mededelingen  

 

Zending en zegen 

 

Lied Somewhere - 
Stephen Sondheim / Leonard Bernstein 

 

Ergens is er een plaats voor ons 
van vrede en rust ... 
There's a place for us, somewhere a place for us 
Peace and quiet and open air,  
wait for us somewhere 
 
There's a time for us, someday a time for us 
Time together with time to spare,  
time to learn, time to care 
Someday, somewhere, we'll find a new way of living 
We'll find a way of forgiving, somewhere. 
 
There's a place for us, a time and place for us 
Hold my hand and we're half-way there,  
hold my hand and I'll take you there 
Somehow, someday, somewhere. 

 
 

 

Op verkenning in de Sint-Jozefkerk 

Een speurtocht in onze kerk: alleen, met twee,  

met drie of met velen, zeker ook met kinderen! 

Zo kom je heel wat te weten.  

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! 

Heb je je afhaalmaaltijd al besteld? 

Zondag 22 en 29 augustus kan je  

tussen 10u en 13u  

vol-au-vent, stoofvlees of paling afhalen. 

Let wel: bestel en betaal voor woensdag! 

Dat kan via de website  

of de bestellijst op de folder. 

Dank om ons zo te steunen! 

 
Welkom Marijntje Van Damme en Christophe Bursens, 

zij luisteren deze viering op. 

 

Lied Ave Maria - Charles Gounod 

 
Welkom 
 

Wij gedenken Marinus van den Berg 

Je bent nu in het vroeglicht  

van de ochtend herboren.  

 

Je bent waar wij je niet kunnen zien, 

onze ogen zwaar en moe  

om het afscheidsverdriet. 

 

Je bent nu in het vroeglicht gezien, 

waar een nooit gezien gezicht  

jou aankijkt  

en je ogen de Onzienlijke aanschouwen. 

 

Je bent nu in het vroeglicht gekomen,  

waar we je nog zo graag zouden willen zien  

waar we nog zo graag  

je zouden willen horen lachen. 

 

Je bent nu in het vroeglicht  

en dat licht gaat als een schaduwlicht  

voor altijd met ons mee. 

 
De kaarsjes worden ontstoken  

 

Lied Ich liebe dich - Ludwig Van Beethoven 
Ik hou van jou als jij van mij 
bij avond en bij morgen. 
Geen dag nog deelden ik en jij 
niet samen onze zorgen. 
 

Zo waren zij, door jou en mij 
gedeeld, heel licht te dragen: 
jij troostte in mijn kommer mij, 
ik weende in jouw klagen. 
 

Dat Gods zege op je zij, 
jij vreugd van al mijn tijden. 
Dat God je hoed' en spaar' voor mij; 
Hij hoed' en spaar' ons beiden. 
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VERBINDEN  BEKRONEN 
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Gebed om nabijheid  

Maria, leer mijn hart en handen  

die zachte kracht van de trouwe dienstbaarheid.  

Doorbreek de hardheid  

van mijn denken, van mijn te vlugge woorden,  

van mijn angst voor zelfverlies.  

even stilte 
 

Maria, laat mij met opmerkzaamheid,  

met geduld en moed meegaan met hen die lijden,  

met hen die angstig of eenzaam zijn.  

even stilte 
 

Maria, laat mij Jouw zoon, Jezus, herkennen  

in de mensen die mij gegeven zijn.  

even stilte 
 
Heer God, blijf met ons begaan.   

Wijs ons de weg naar de blijvende vreugde.   

Dat vragen wij onder de voorspraak van Maria  

zij die zelf jubelde en zong: "Magnificat"   

toen ze hoorde dat ze gezegend werd  

onder alle vrouwen.  Amen. 

 

Magnificat   

 

Openingsgebed  

Moeder Maria,  

Jij bent voor ons op deze dag  

hét voorbeeld van overgave en verzet.  

Help ons een hart te krijgen dat eerlijk is en zuiver,  

en hart dat vooral ruimte biedt aan de zwaksten,  

een hart dat moedig is om moeilijkheden  

te overwinnen,  

een hart dat nederig genoeg is  

om steeds te herbeginnen  

vandaag en alle dagen die komen. Amen.  

Heer Jezus, wij verkon-

en wij belijden tot Gij 

Vredewens  

Heer, als wij liefdevol en dienstbaar zijn  

tegenover onze medemensen  

zoals jouw moeder was,  

dan zal jouw vrede over ons neerdalen  

en ons één maken.  
Die vrede van de Heer zij altijd met u.  

En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.  

 

Uitnodiging voor de communie  

 

Communielied Candle on the water - 
Al Kasha / Joel Hirschhorn 

 

Ik ben jouw licht op het water 
mijn liefde voor jou zal altijd branden … 
 

I'll be your candle on the water, 
My love for you will always burn. 
I know you're lost and drifting 
But the clouds are lifting. 
Don't give up, you have somewhere to turn. 
 
I'll be your candle on the water, 
'Till every wave is warm and bright. 
My soul is there beside you, 
Let this candle guide you. 
Soon you'll see a golden stream of light. 
A cold and friendless tide has found you, 
Don't let the stormy darkness pull you down. 
I'll paint a ray of hope around you, 
Circling in the air, Lighted by a prayer. 
 
I'll be your candle on the water, 
This flame inside of me will grow. 
Keep holding on, you'll make it, 
Here's my hand so take it. 
Look for me, reaching out to show, 
As sure as rivers flow, 
I'll never let you go. 

 
Om in stilte te mijmeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omwille van Maria,  

omwille van allen die zich geven  

om anderen gelukkig te maken,  

die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;  

omwille van allen, die zich kunnen verheugen  

om de grootheid van anderen,  

danken we U, God. 

 

In Maria  

en in zoveel andere moedige vrouwen,  

herkennen wij Jezus van Nazareth  

die al zijn mensen een warm hart toedraagt 

tot het uiterste.  

 

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,  

om al wat Hij voor ons betekent,  

uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen 

en te vieren. Op die laatste avond (…). 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar,  

zoals zo velen 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 

(…). 

 

Gij laat ze nooit verloren gaan,  

bewaart hen in goddelijke liefde,  

en schrijft hun namen in de palm van uw hand.  

 

Samen willen wij werken  

aan Jezus’ Rijk van vrede,  

door Hem en met Hem,  

Heer, onze God, barmhartige Vader,  

in de eenheid van de heilige Geest,  

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.  

 

Onze Vader  

 

 

 

 

 

 

 

Eerste lezing 
Maria, wat ons boeit in jou is je bereidheid om te delen; 

je spontane dienstbaarheid. 

Je vindt het zo vanzelfsprekend 

dat je tijd maakt om lief te hebben. 
 

Bij het blauwe doek 

Daarom schenken we je een blauwe mantel,  

je eigen kleur Maria, 

de kleur van water en lucht, van de horizon, 

blauw is de kleur van verlangen,  

van hemel en van verten, 

een mantel voor je onbevangen keuze voor het leven, 

omdat je steeds ja hebt gezegd, je hele leven lang. 
 

Bij het groene doek 

Maria, we willen je kleden  

met een mantel van groen, 

De kleur van hoop en van leven, van de jeugd. 

Groen is de kleur van leven, natuur en van rust. 

Een mantel voor je luisterend oor, 

want jij bewaart onze woorden diep in je hart 

en geeft hoop en geloof, als we zijn verstard. 
 

Bij het purperen doek 

Purper, misschien een wat droeve mantel,  

Maria van smarten. 

Een kleur vol bezinning en omkeer.  

Het is de kleur van verdriet, 

soms sterker dan wankel licht. 

De glans van vertrouwen en stille hoop  

schijnt er doorheen. 
 

Bij het rode doek 

Maria, we geven jou een rode mantel, 

De kleur van liefde en van strijd,  

de kleur van het volk en van solidariteit. 

Rood is de kleur van de warme trouw,  

een mantel voor een vrouw  

als een rots in de branding.  

In ons rusten en in ons werken, voor oud en jong  

blijf jij herkenbaar als medemens in ons midden. 
 

Bij het witte doek 

Maria, jij bent voor velen een toevlucht en een hulp, 

Daarbij hoort ook een witte mantel. 

de glans van een ster in de nacht. 

 

Moment met de kinderen 

 

 

 

Lied Someone's waiting for you -  
Connors Carol / Fain Sammy / Robbins Ayn E 

Be brave, little one 

Make a wish for each sad little tear 

Hold your head up though no one is near 

Someone's waiting for you 

Don't cry, little one 

There'll be a smile where a frown use to be 

You'll be part of the love that you see 

Someone's waiting for you 

Always keep a little prayer in your pocket 

And you're sure to see the light 



Soon there'll be joy and happiness 

And your little world will be bright 

Have faith, little one 

'Til your hopes and your wishes come true 

You must try to be brave, little one 

Someone's waiting to love you 

 

Evangelie  Lucas 1, 39-56 
Bij het maken van onze drie kruisjes zeggen we: 

Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van Jou. 

 

Homilie  

 

Voorbeden   

Bidden wij voor alle mensen  

die met veel verdriet leven, 

Dat zij door te bidden tot Maria gesterkt worden. 

Avé Maria, avé Maria, avé Maria  

 

Bidden wij voor alle mensen die zich alleen voelen, 

dat zij een sterke schouder vinden  

om op te leunen en een luisterend oor. 

Wij hopen dat zij de kracht mogen krijgen 

om ondanks alle eenzaamheid 

toch weer blijdschap in het leven te vinden 

Avé Maria, avé Maria, avé Maria  

 

Bidden wij voor alle mensen 

voor wie de Kerk op vandaag te veel  

geleerde woorden spreekt. 

Dat zij dankzij hun geloof  

en het voorbeeld van Jezus en Maria 

zich er toch thuis voelen. 

Avé Maria, avé Maria, avé Maria  

 

Bidden wij voor onszelf, 

dat wij door deze viering bemoedigd worden 

en met dankbaarheid en vreugde  

straks terugkeren 

om het leven van alle dag terug aan te vatten. 

Avé Maria, avé Maria, avé Maria  

 

Wees Gegroet  als teken van ons geloof  

Wees gegroet Maria, vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, 

en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 

Heilige Maria, Moeder Gods, 

bid voor ons, arme zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Offerande   
Omwille van de coronamaatregelen mogen we  

nog altijd niet rondgaan met het mandje.  

Je vrijwillige bijdrage ontvangen we graag  

in het mandje achteraan in de kerk. Met dank! 

 

 

Gebed over de gaven  

God, wij zijn we hier bij Jou te gast.  

Het brood op deze tafel willen we breken en delen,  

de beker willen we drinken als een teken   

dat wij uitgenodigd zijn om,  

ieder volgens onze eigen roeping,   

jouw hemel op aarde te worden.  

We hopen dat het kan,  

vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid,  

door Christus onze Heer. Amen.  

 

Gebed 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.  

 

Heer God en Vader, wij zijn dankbaar om Maria,  

voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.  

 

Wij danken Maria om haar groot geloof,  

waarmee zij bereid was "Ja" te zeggen  

op jouw uitnodiging.  

 

Wij danken om het groot vertrouwen  

waarmee Zij de weg is gegaan,  

die Gij van haar hebt gevraagd,  

een weg die zij vol moed en trouw  

tot het einde toe is gegaan.  

 

Wij zijn dankbaar, God,  

omdat Gij ons in Maria  

hebt getoond wat een mens is in jouw ogen,  

en tot welke wondere, grote dingen  

Gij een mens roept  

die open en nederig van hart is.  

 

Daarom zijn we dankbaar, Heer, onze God,  

en zingen we vol vreugde:  

 
 


