
Zondag 2 augustus 2020 

18e zondag a-jaar 

 

 

 

Lied  voorzang  

Wij zoeken U als wij samen komen, 
hopen dat Gij aanwezig zijn, 
hopen dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede, vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen 
hopen dat het wonder geschied, 
hopen dat wij op Hem gaan gelijken, 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 
Welkom 

Delen van onze tijd en ons gebed. 



Gebed om nabijheid   

Hongerig zijn en te eten hebben, 

vergaan van de dorst en drinken krijgen. 

Dat is rijkdom. 

 

Steeds maar druk bezig zijn 

en dan ’s avonds rust kunnen vinden. 

Dat is rijkdom. 

 

Ontferm U over ons, Heer, 

wanneer wij het niet zien. 

 

Bedroefden troosten, zieken sterken, 

dat maakt rijk. 

Mensen met beperking vooruit helpen, 

rouwde mensen nabij zijn, 

dat maakt rijk. 

 

Vergeef het ons, Heer, 

wanneer we erin tekort schieten. 

 
Als eerste vergeven en vergeten, 

geven en niet terug vragen, 

delen van wat we hebben. 

Dat is rijkdom. 

Tevreden zijn met wat we hebben, 

gelukkig met wat we krijgen 

en genieten van wat wordt gedeeld. 

Dat is rijkdom. 

 

Wees ons nabij, Heer, 

dat wij zo leven in uw geest. 

 

Lofprijzing 

Eert God die onze Vader is 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn, 
aanbidt al wat Hij doet. 
 
U, Heer, komt alle leven toe  
en, wie of waar Gij zijt,  
U is de macht, U zingen wij  
dank voor uw heerlijkheid.  
 
Gij, die voor ons ten beste spreekt,  
Jezus, Gij zijt de Heer.  
O, eengeboren Zoon van God,  
kom haastig tot ons weer.  
 

Stiltemoment 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Heer, onze God,  

met open handen zijn wij hier gekomen 

en Gij hebt ons verzadigd met Brood uit de hemel. 

Help ons om brood te zijn  

voor mensen op onze weg. 

Leer ons met anderen te delen  

wat wij van U in overvloed ontvangen hebben.  

Door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Lied  

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 zijn liefde 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 ... 
 

Zending en zegen 

 

 

Helaas …. geen Terekenfeesten. 

 

Maar wilt u wel helpen om de flyer 

daaromtrent mee te verspreiden 

aub? 

Zo nodigen we mensen alvast uit  

voor volgend jaar. Dank u wel! 

 

Zie tafel achteraan:  

ze liggen per straat gesorteerd. 



Zend ons daarheen met handen vol vrede,  

met woorden van liefde, dat wij alle eer doen  

aan de nieuwe naam die Gij ons geeft:  

gebroken brood, gedeelde wijn, 

lichaam van Christus. Amen. 
 

Onze Vader 
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 

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 stillen, 

elkaar te doordringen met uw liefdesadem. 

Dan zal onze mensenwereld uitgroeien  

tot één gemeenschap, uw volk op aarde. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  C. Leterme 

Ze hebben honger, Heer!  

Honger naar brood,  

honger naar menselijke waardigheid,  

honger naar vriendschap en liefde.  

Honger ...  

 

Zend hen terug naar waar ze thuishoren,  

naar hun dorpen, weg uit het T.V.-nieuws,  

terug naar het verleden,  

zodat we ze niet meer zien.  

Want we kunnen het niet baas.  

We kunnen niet alle twee miljard te eten geven.  

Al ons brood is niet genoeg als ieder onder hen 

een stukje wil krijgen.  

Heer we zijn ten einde raad. Stuur hen heen.  

 

Hoeveel hebt ge? Laat eens zien ...  

 

We hebben onze gezondheid, Heer,  

onze tijd, ons verstand, ons geloof, onze krachten,  

tja ons leven is al wat we hebben.  

Wat betekent dat  

voor zo velen?  

Breng het Mij hier.  

Breng alles wat ge hebt.  

Hij zag op ten hemel, 

brak het,  

en sprak er de zegen 

over uit.  

Allen aten  

en werden verzadigd.  

Openingsgebed 

God en Vader, wij danken U  

voor het voedsel dat Gij ons geeft, 

voor uw Woord waaruit zorg en liefde spreekt. 

In Jezus hebt Gij ons een goede Herder gegeven 

die ons de weg wijst naar U, 

naar uw droom met ons. 

En wanneer wij andere wegen dreigen te gaan 

tik ons dan even op de schouder, God, 

als een liefdevolle waarschuwing. Amen. 

 

Een moment voor de kinderen 
Op onze website vind je een tekening om te kleuren! 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#2aug 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing biedt God zijn volk voedsel en drank 

aan bij monde van de profeet Jesaja. 

In het evangelie voedt Jezus een menigte mensen. 

Het om méér dan gewoon brood,  

het gaat om het voedzame Woord van God, 

dat in Jezus zichtbaar is geworden. 

 

Eerste lezing  Jesaja 55,1-3 

 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 14, 13-21 
Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 
"k ben het levende brood dat uit de hemel is  

neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet,  

zal hij eeuwig leven." (Joh. 6.51) 

 

Bidden we voor mensen die het gevoel hebben  

geen deel te hebben aan het leven. 

Dat wij hun dat levend Brood aanreiken. 

 

Bidden we voor mensen die het gevoel hebben  

vast te zitten en geen stap vooruit te komen. 

Dat ze elke dag voldoende brood vinden  

om verder te kunnen. 

 

Bidden we dat we zelf levend brood zijn,  

dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar  

en alles in het werk stellen om te voorkomen  

dat iemand onderweg verloren loopt. 

 

In het Onze Vader bidden we: "Geef ons vandaag 

het brood dat we nodig hebben”. 

Bidden we dat we ons openstellen,  

elke dag opnieuw, om telkens weer de juiste 

kracht en inspiratie te vinden. 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#19jul


Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem die heet: "Ik zal er zijn voor u".  

Hij is de kern, de Bron van alles wat bestaat.  

Op Hem wil ik mijn leven afstemmen  

en zijn Naam maken tot rode draad  

in mijn handelen.  

 

Ik geloof in Jezus,  

de levende belichaming van die Naam.  

In Hem heeft onze God  

handen en voeten gekregen.  

In Hem is zijn Naam werkelijkheid geworden.  

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet 

vergeefs is gestorven, maar elke dag opnieuw ver-

rijst in mensen die zijn liefde belichamen.  

 

Ik geloof in zijn Geest die ons bezielt en aanzet om 

zijn manier van leven tot de onze te maken, en de 

weg te gaan van breken en delen,  

van goedheid en verbondenheid,  

van recht en vrede,  

en altijd weer ten bate van de minsten.  

Ik geloof in Hem die heet:  

'Ik zal er zijn voor u" en ik weet: Hij is te doen.  

 

Offerande 
Er is geen omhaling. U kan uw bijdrage aan de 

offergaven in het mandje leggen bij het  

buitengaan. Dank ervoor! 

 

Gebed over de gaven 

Heer, aanvaard wat wij U geven, 

ook al is het onvolkomen. 

Maak onze offerande  

tot een teken van uw overvloed, 

tot brood dat uit de hemel daalt 

en voedsel is voor eeuwig leven. 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. 

 

In tekenen van toekomst hebben wij ons leven 

hier verzameld:  

brood en wijn, dagelijkse inzet 

als bijdrage tot een samenleven 

dat feest wordt zonder einde. 

In uw naam zijn wij hier samen. 

 

Wij noemen U,  

vaak tastend en twijfelend,  

zoekend en hopend: 

God, Vader, Moeder, Roepstem, 

Grond van ons leven. 

Niemand heeft U ooit gezien. 

En toch zijt Gij aan het werk 

waar mensen elkaar vinden 

en van elkaar houden; 

waar mensen de handen in elkaar slaan 

om deze wereld om te bouwen  

tot uw wereld.  

 

Gij zijt aan het werk 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in groeiende solidariteit, 

in blijvende verbondenheid, 

in elke trouwe inzet 

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Wij zien U aan het werk in Jezus. 

De woorden die Hij sprak 

waren uw woorden 

en worden de onze, 

als wij leven, Hem achterna. 

 

In Hem zien wij wie Gij zijt en wat liefde doet. 

Daarvoor zijn wij U nog steeds dankbaar. 

 

God, we nemen Jezus als inspiratie, 

als richtsnoer voor ons leven, 

als blijvende oproep en kracht 

om ook nu te doen wat Hij heeft gedaan. 

 

Die avond vlak voor zijn dood 

toonde Hij wie Hij was 

en wie Hij blijven wou voor ons. (…) 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 

 

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 

 

Dank zij Hem zijn wij hier en bidden U: 

doordring ons met uw Geest, begeester ons, 

steek kracht in ons, uw levenskracht, 

opdat in onze woorden en daden 

iets van U zichtbaar wordt, 

opdat de stroming die met Jezus begonnen is 

met ons verder mag gaan. 

 

Dat vragen wij U 

voor allen die naast ons in het leven staan: 

voor hen van wie wij heel veel houden en 

voor hen van wie wij nog niet genoeg houden; 

voor hen die gestorven zijn (…). 

 
Dat vragen wij U ook  

voor allen die aan ons zijn toevertrouwd,  

en voor de grote mensenwereld  

die Gij ons in handen hebt gegeven.  


