
 

Al op verkenning  

geweest in onze  

Sint-Jozefkerk? 

 

Een ideale activiteit  

nu het weer  

niet zo mee wilt. 

en 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! 

En … je kan een prijs winnen! 

Mensen die kunnen helpen op zaterdag (klaarmaken 

van de maaltijden) of op zondag (hulp bij verdeling 

in Ons Huis) mogen zich steeds aanmelden via mail: 

lieve.vandriessen@telenet.be  

of via het secretariaat: 03 776 11 07,  

best op maandag- of woensdag-voormiddag.  

We contacteren u in de week voor de Terekenfees-

ten wanneer of hoe we uw hulp kunnen gebruiken. 

We hebben immers nu nog geen zicht  

op het aantal bestellingen. 

Mogelijks kan je deze week wel folders bussen? 

Dank je wel alvast! 

Lied 

 
Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
 

Welkom 

Aan Maria en Romain en hun familie 

omdat zij vandaag  

hun huwelijksverjaardag vieren! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

18e zondag door het jaar b 

1 augustus 2021 

VERBINDEN 

VERLANGEN 

https://www.facebook.com/sintjozeftereken


Gebed om nabijheid 

Geen God van donder en geweld, 

geen God die vreemde eisen stelt, 

geen God om voor te beven. 

Een God zijt Gij voor u en mij, 

zo vriendelijk de mens nabij 

een God om mee te leven. 

 

Geen God van achter zon en maan, 

geen God hier mijlenver vandaan, 

geen God uit verre streken, 

een God zijt Gij voor u en mij 

zo van dichtbij de mens nabij, 

een God om mee te spreken. 

 

Geen God die je uit boeken leert, 

geen God van zoals men beweert, 

geen God van ja-en-amen. 

Een God zijt Gij voor u en mij 

zo lieflijk de mens nabij 

een God om van te houden. 

 

Geen God van één of ander lied, 

geen God-met-ons en met jullie niet, 

geen God die mensen vrezen. 

Een God zijt Gij voor u en mij, 

zo ongekend de mens nabij, 

een God met vele namen. 

 

Eer aan God 

 

 

 

 

 

Gebed 

Heer onze God,  

met open handen zijn wij hier gekomen, 

Gij hebt ons verzadigd  

met brood om van te leven. 

Wij danken U voor dit samenzijn,  

in lief en leed. 

Mag ons verlangen groeien dat wij ons  

door U bemind te weten. 

Dat vragen wij U, 

door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Lied  

Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 
Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verten die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 

 

Mededelingen 
  

Zending en zegen 



God , onze Vader, 

wij danken U omdat Jezus, 

ons zijn leven heeft gegeven 

en bij ons wil blijven in brood en wijn. 

 

Zegen, Heer, 

alle mensen die ons ter harte gaan: 

hen van wie wij heel veel houden 

en hen van wie wij nog niet genoeg houden. 

Zegen hen die ons zijn voorgegaan en 

verder leven in uw liefde.  (…..) 

 

En als ook onze weg ten einde loopt, 

neem ons dan op in uw huis, 

waar plaats is voor velen. 

Schenk ons de vervulling 

van onze levenslange hoop: 

overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

 

Onze Vader 
Bidden we met open handen als teken  

van ons verlangen naar zijn Brood om van te leven. 
 
Vredewens 

 
 
 
Communie 

 
Om in stilte te mijmeren 

 

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

Gebed 

God van leven, 

al van bij het begin van de schepping  

trekt Gij met mensen mee. 

Vandaag komen wij samen  

en willen U danken voor lieve mensen 

voor zoveel moois dat ons gegeven wordt. 

Op U kunnen wij vertrouwen. 

Laat ons vandaag open komen  

om voor uw woord, uw brood uit de hemel, 

te ontvangen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Hoe moeilijk de weg ook is, 

hoe ver het Beloofde Land ook nog verwijderd, 

toch laat God zijn volk niet alleen, 

zo vertelt ons de eerste lezing. 

We bidden telkens weer om dagelijks brood. 

Maar bidden we ook om het Brood van Leven 

waartoe de evangelielezing ons aanspoort? 

 

Eerste lezing  
Exodus 16,  

2-4, 12-15 

  

Orgel 

 

Moment  

voor de kinderen 

 

Evangelie  Johannes 6, 24-35 
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 

God, Gij die met mensen meegaat in het leven, 
wij bidden U: 
 
voor het 50-jarig samenzijn van Maria en Romain 
danken wij U 
 
voor de zovele mooie momenten  
die we mogen beleven  
danken wij U  
 
voor de verbondenheid  
die wij mogen voelen in het leven 
danken wij U 
 
voor de steun en nabijheid  
wanneer wij het moeilijk hebben. 
danken wij U 
 
voor zovele mensen in onze wereld 
die met hun leven tonen wie Gij zijt 
danken wij U 
 
voor hen die voor ons een voorbeeld zijn 
danken wij U 
 
 



voor hen die geen licht zien 
en toch de hoop niet opgeven 
danken wij U 
 
voor hen die gestorven zijn,  
maar die wij niet kunnen en willen vergeten 
  even stilte 
 
voor alles wat Gij ons geeft 
danken wij U 
 
Zo danken wij U, God van leven 
en bidden U:  geef ons uw kracht  
om dit leven in liefde verder te gaan. Amen. 
 
Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in het verhaal van God  

met de mensen: 

dat Hij ons tot leven riep, 

dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede. 

 

Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

in mensen die samen op weg blijven gaan. 

 

Wij geloven in open handen van mensen 

die elkaar groeten met woorden van vrede, 

die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn. 

 

Wij geloven in de goedheid van mensen 

die in liefde elkaar alle ruimte bieden 

om vrije en gelukkige mensen te worden. 

 

Wij geloven in de hand die deelt, 

in het woord dat vrijspreekt, 

in de liefde die in mensen is neergelegd, 

om elkaars bondgenoten te zijn. 

 

Wij geloven in God-met-ons,  

die mensen voorgaat en met ons meegaat  

in Jezus, de Messias. 

 

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd: 

"een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

tranen gedroogd en waar de dood  

niet meer zal zijn. 

Want zie, Hij verbindt zich met ons". Amen. 

 

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! 
 

Gebed over de gaven 

God, Gij hebt uw hoop op ons gesteld.  

Neem dit brood en deze wijn  

uit onze handen aan  

en maak ze tot voedsel voor onderweg,  

zodat wij gaande blijven  

in de Geest van Jezus Christus,  

Woord en Brood ten 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.  

 

Heer, onze God, wij zeggen U dank  

om alles wat ons dagelijks bestaan 

zin en betekenis, toekomst en uitzicht biedt. 

Gij nodigt ons daartoe uit 

en toont ons de weg via Jezus, uw Zoon. 

 

Wij danken U voor het spoor 

dat Jezus getrokken heeft. 

Wij mogen zijn: 

mensen door alles heen, 

mensen die komen en gaan, 

die brood delen en eten. 

  

Vooral danken wij U, Vader, voor Jezus, 

die ons dé weg is voorgegaan naar kleine, 

hulpeloze mensen. 

 

Met bewondering kijken wij op naar Jezus, 

Hij heeft ons voorgeleefd  

hoe wij met elkaar kunnen omgaan  

in vreugde en verdriet. 

In Hem hebt Gij, God,  

uw droom van goedheid en liefde, 

in onze handen gelegd. 

 

Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop Gij, Vader, ons liefhebt  

willen wij u danken en daarom zingen we: 

Vader, wij willen hier Jezus gedenken: 

Zijn leven en dood voor ons.  

Help ons leven in zijn geest 

en maak ons één met Hem 

in deze gaven van brood en wijn. 

Zijn laatste avond, 

in de kring van zijn leerlingen (…). 


