
Gebed 

God en Vader, Reisgezel op onze levensweg, 

op het einde van deze viering  

danken wij U voor dit samenzijn, 

voor de overvloed waarvan wij mogen genieten. 

Honger naar brood kennen wij niet, 

maar vaak hebben wij wel honger  

naar uw aanwezigheid in ons leven.  

Jezus deed ons ontdekken dat warme aandacht  

ruimte schept voor uw wondere werkzaamheid. 

Geef dat wij dit steeds meer kunnen zien  

en beleven. Amen. 
 

Lied  

Zending en zegen 

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! 

 

Lied 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 

Welkom 

 

Ter nagedachtenis  

Stil word ik in mij zelf. 

Jou wil ik voelen in mij. 

Ik hoor nauwelijks het geschuifel 

van de voeten. 

Mensen zijn gekomen. 

Van alle kanten. 

Verbonden met jou waren ze. 

 

Stiller word ik in mijzelf. 

Verdoofd ben ik nog. 

Niet te zeggen hoe ik mij voel. 

Alles zo vreemd. 

Ben ik dit wel zelf? 
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Zal het morgen niet gewoon een 

andere dag zijn? 

Alsof er niets gebeurde? 

 

Zo anders stil word het in mij. 

Jou herinner ik mij. 

Jouw gezicht voor mij. 

Je zou nog zo een woord kunnen spreken. 

 

Zo anders stil word ik nu. 

Jouw naam klinkt. 

Een kaars wordt ontstoken. 

Jij licht in mij. 

Jij licht voor mij. 

Jou wil ik mij te binnenbrengen. 
we ontsteken de kaarsjes bij de kruisjes 

 

Gebed om nabijheid 

Als wij onze medemens nabij blijven,  

dan kan het wonder van breken en delen  

opnieuw gebeuren. 

 

Een klop op de schouder, een open gesprek,  

een stevige handdruk, een blik die blij maakt. 

We hebben het allemaal broodnodig… 

Als we tekortschieten: Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Iemand die kan meeleven, iemand met begrip,  

iemand die deelt in vreugde en pijn. 

We hebben zo iemand allemaal broodnodig… 

Als we de ander alleen laten staan:  

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Elkaar van harte vergeven.  

Iedere mens écht mens laten zijn,  

een stukje geborgenheid bieden,  

een plaats waar men thuis is. 

We hebben het allemaal broodnodig. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

De barmhartige God vergeeft onze fouten  

en sterkt ons met zijn Brood dat leven geeft,  

om telkens opnieuw te beginnen. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heer Jezus, wij verkon-

en wij belijden tot Gij 

Gij laat uw mensen nooit verloren gaan, 

Gij bewaart hen in uw liefde, 

en schrijft 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 we met open handen als teken van onze bereid-

heid tot delen 

 

Vredewens 
Houd ons gaande, God, door uw Woord, 

ons gegeven als brood om van te leven. 

Leer ons ons leven te delen, 

elkaars honger naar vrede te voeden, 

elkaar te doordringen met uw liefdesadem. 

Dan zal onze mensenwereld uitgroeien  

tot één gemeenschap, uw volk op aarde. 

 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 En geven wij elkaar een teken van die vrede. 

 

Lied 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan.  
In de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest,  
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Communie 

 

Om in stilte te mijmeren 

 

 

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



Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 

uw Zoon deelt zichzelf mee  

in het teken van brood en wijn. 

Geef dat wij, door Hem bezield, 

zijn boodschap levend houden. 

Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon en onze 

Heer. 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.  

 
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. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, 

Heer, onze God,  

en aanbidden 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. 
 

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 (…). 

 

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 (…). 

Eer aan God 



Gebed 

Gij die ons het leven geeft,  

bij U kloppen wij aan,  

hunkerend naar geluk en bedelend om brood. 

Geef ons uw Woord. 

We zullen het tot ons nemen,  

we zullen ervan overhouden en het doorgeven  

tot onze aarde vervuld is van uw overvloed. Amen. 

 
Inleiding op de lezingen 
God wil dat alle mensen leven in overvloed.  

Dat blijkt zowel uit de eerste lezing als in het evangelie:  

de profeet Elisa en Jezus verschaffen voedsel  

aan een grote groep mensen.  

Allen worden verzadigd en houden nog over.  

 

Eerste lezing 
2 Koningen 

4, 42-44  

 

Moment voor 

de kinderen 

 

Orgel 

 

Evangelie   
Johannes 6, 1-15 
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 en geloofsbelijdenis 

Gij die geroepen hebt: "licht" 
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen,  
tot op vandaag. 

Gij die geroepen hebt: "o mens" 
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe,  
dat ik nog leef. 

Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan, één mensenkind. 
 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
Omdat Gij het zijt, ... 
 
Voor allen die gekruisigd worden: 
wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien. 
 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn  
in de handen van de mensen, 
voor uw naamgenoten in ons midden:  
vluchtelingen, vreemden: wees niet niemand. 
 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven,  
recht doen: dat zij staande blijven in ons midden. 
Omdat Gij het zijt, ... 
 
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in,  
ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen,  
Gij die het woord tot ons gesproken hebt  
dat onze ziel vervult: 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede,  
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
Omdat Gij het zijt, ... 
 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan  
dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 
dat wij de aarde schenden  
en elkaar het licht ontroven. 
 
Zoals een hert reikhalst naar levend water,  
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,  
nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn,  
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen  
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
Omdat Gij het zijt, … 
 
Offerande 
Omwille van de coronamaatregelen mogen we  

niet rondgaan met het mandje.  

Je vrijwillige bijdrage ontvangen we graag  

in het mandje achteraan in de kerk. Met dank! 

 

 

 


