
Luisterlied  Als de liefde niet bestond    

Als de liefde niet bestond        Toon Hermans 
Zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
Zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 
Geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 
 
Nergens zouden bloemen staan 
En de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 
En de klok zou niet meer slaan 
 
Als de liefde niet bestond 
Dan was de hele vrijerij bedorven 
De wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond 
 
Als de liefde niet bestond 
Zou de zon niet langer stralen 
De wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 
 
Geen appel zou meer rijpen 
Zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen 
Dan is de wereld koud als ijs 
 
Ik zou sterven van de kou 
En m'n adem zou bevriezen 
Als ik je liefde zou verliezen 
Er is geen liefde zonder jou 
 

Slotgebed 

God, Gij hebt gezegd dat waar wij samen zijn 

en voor elkaar en door elkaar bestaan, 

Gij levend in ons midden komt. 

Gij hebt getoond waar wij elkaar de handen  

kunnen reiken en woorden van verzoening spreken. 

Gij hebt ons door uw leven onder de mensen  

getoond hoe alle harten op uw ritme  

aan het kloppen kunnen gaan. 

Wees er voor ons, bij tij en ontij, zodat we elkaar 

tegemoet komen en vasthouden zoals ook Gij doet, 

hier en nu en alle dagen. Amen. 

 

Zending en zegen 
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Intredelied 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij blijft gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig 
tot wij in U volkomen zijn. 
 

Welkom 
… Verbonden met elkaar door die Ene waarop we altijd 

kunnen rekenen. Want ook vandaag is hij in alle stilte 

bij ons als een zachte zomerbries en reikt hij ons een 

helpende, meer nog een  

reddende hand. Daarop mogen we vertrouwen.  

… Verbonden met hen die gestorven zijn .. 

... In de naam van de Vader, de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 

 



We gedenken 
Het gedachteniskruisje dat sinds de uitvaartdienst  

achteraan in de kerk een plaats heeft gekregen, 

staat hier vooraan, samen met het gedachteniskaartje. 

We gedenken vandaag in het bijzonder: 

Maria Van Mele 

Eric De Bock 

Marcel Vermeulen 

en brengen bij hen het licht van de paaskaars, 

als teken van de verrezen Heer in ons midden 

vanuit de hoop dat ook zij deel krijgen  

aan zijn verrijzenis en licht. 

 

Wij hebben jouw naam in het zand geschreven 

maar de golven hebben het uitgeveegd. 

 

Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd, 

maar de schors is eraf gevallen. 

 

Wij hebben jouw naam in het marmer gegrift, 

maar de steen is gebroken. 

 

Wij hebben jouw naam in ons hart geborgen 

en de tijd zal die bewaren. 

 

Want jij bent nu geborgen en beschermd  

in dat grote Licht. 

Je bent voor ons onzichtbaar nu,  

maar niet afwezig. 
 
Gebed om nabijheid  naar Manu Verhulst 

In het gelovig worden, is er zo’n moment 

waarop God laat voelen  

dat Hij heel dicht bij is, 

meer nabij dan een mens nabij kan zijn. 

Een piepklein moment 

zo klein dat je er niet over kunt spreken, 

zo intiem dat je er met niemand 

over mag praten, 

zo wederkerig dat je het zelf  

nauwelijks kunt geloven. 

 

Ooit werd het beschreven  

als een brandend braambos, een zachte bries, 

of als iemand die in de storm van het leven  

naar je toekomt. 

Het is de wondere ervaring van God die in  

je leven wilt binnenkomen en de deur open vindt. 

Je kende God al geruime tijd, 

je wist Hem zelfs aan te spreken 

tot het moment dat Hij jou aansprak 

en jij op dat moment aandachtig was. 

Een flits van herkenning 

van het plotse besef dat Hij er is … 

Op dat piepkleine moment van herkenning 

begint het verhaal van grote liefde. 

Wij vragen U Heer, wees ons ook  

vandaag bemoedigend nabij. Amen. 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Het moet niet groot zijn, het mag teder 

met een klein gebaar. 

Men hoeft het niet te weten. 

Als het maar doordringt, 

Voelbaar voor wie het is bedoeld. 

Een glimlach, een hand, een dorstige gelaafd. 

Hij die honger heeft, krijgt eten. 

Het moet niet groot te zijn, 

Het mag teder 

met een klein gebaar. 

Ooit zal men het weten dat het uw vrede is  

die ons mensen één maakt. 

Ooit zal men het voelen… 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Ook die vrede kunnen we elkaar schenken, 

woordeloos, met de hand op het hart. 

 

Inleiding op de communie 
Het lichaam van Christus,  

wordt ons normaal toegezegd  

bij het ontvangen van de communie. 

Nu zeggen we het eenmalig, voor iedereen tegelijk. 

Hiermee wordt onze diepste bestemming  

genoemd, als mens: jij, met je doen en laten,  

met je manier van leven, 

jij wordt deel van de belichaming  

van die Blijde Boodschap die Jezus heeft gebracht. 

Aan wat jij zegt en doet, is te zien, te horen,  

te voelen wie Hij is. 

Er gaat bevrijding van uit,  

kracht die mens en wereld beter maakt. 

Zie hier: het lichaam van Christus. AMEN. 

 

Communie 

Om in stilte te lezen 

Hoog boven het marktplein had een koorddanser  

een koord gespannen tussen twee pylonen. 

Op die koord vertoonde hij zijn gewaagde kunsten. 

Alle toeschouwers stonden aan de grond genageld 

terwijl de koorddanser boven het plein evolueerde. 

Het einde van zijn nummer was een sensatie, 

van hoog op een pyloon riep hij de toeschouwers: 

"Ik heb hier een kruiwagen. Durf ik daarmee naar de 

overkant?" "Ja", riep het volk. 

"Heb je genoeg vertrouwen in mijn kunst?" 

"En het volk antwoordde: "Ja!" 

"Wil dan iemand in de kruiwagen komen zitten?" 

Dat was blijkbaar te veel van het goede;  

niemand had de moed. Niemand? Toch wel! 

Een jongen klom in de pyloon, kroop in de kruiwagen 

en de koorddanser reed de jongen naar de overkant. 

Het applaus was geweldig. 

Toen hij terug beneden was stroomde het publiek  

rond de jongen. 

"Wel ventje, had je geen schrik daarboven?" 

"Schrik? Wat zou ik. De koorddanser is mijn Vader!"  



Wij danken U, God, voor mensen 

die zuiver zijn in hun bedoelingen,  

die oprecht zijn in hun woord, 

die trouw blijven in liefde en vriendschap. 

 

Wij danken U, God, voor mensen 

die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het geheim  

van alle leven,  

die hun hart openen  

voor vergeving en verzoening. 
 

Wij danken U, God, voor alle mensen, 

die getuigen van de levenswijze van Jezus 

en die met hart, geest en handen de liefde dienen. 

Zij allen zijn getuigen van U, die wij 'heilig' noemen. 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en, aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 
 

Vader, wij willen hier Jezus gedenken: 

zijn leven en dood voor ons. 

Zend daarom uw Geest in deze gaven  

van brood en wijn  

en maak ons één met Hem.  (…) 
 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert,  

dat Gij verrezen zijt. 
 

God, onze Vader, wij danken U 

omdat Jezus, uw Zoon, ons zijn leven heeft gege-

ven en bij ons wou blijven in brood en wijn. 
 

Zegen uw kerk, Heer, wereldwijd. 

Beziel allen die haar leiden en dragen. 

Roep ons op als wij zwak zijn  

in liefde en geloof; 

roep ons terug als wij verkeerde wegen gaan. 
 

Zegen, Heer, 

alle mensen die ons ter harte gaan  

en van wie wij heel veel houden 

Zegen hen van wie wij niet genoeg houden. 

Zegen ook hen die ons zijn voorgegaan  

van tijd naar eeuwigheid. (…) 

 

Wij vragen U, Heer, vorm en beweeg ons  

– steeds meer – aangevuurd door uw Geest. 

Doe ons groeien in geloof, 

versterk onze hoop, verruim onze liefde, 

steek uw levenskracht in onze daden, 

vandaag en morgen en al onze dagen. Amen. 

Gloria 

Eer aan God in de hoge:  

eer aan de Vader die de oorsprong is,  

eer aan de Zoon die in de wereld kwam,  

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.  

Eer aan God in de hoge  

en vrede op aarde:  

zondaars vinden bij Hem genade,  

zieken troost en geneest Hij,  

armen brengt Hij zijn blijde boodschap, 

twijfelaars schenkt Hij vertrouwen. 

Eer aan God in de hoge  

en vrede op aarde  

door liefde onder de mensen.  

Liefde die de dood overwint,  

de tranen wegwist uit onze ogen  

en alles nieuw maakt. Amen.  

 

Openingsgebed 

Zie ons hier samenkomen, God, 

om vanuit de wankele bizarre wereld van  

vandaag houvast te zoeken, 

bij onszelf, bij anderen, bij U. 

Dat wij U mogen voelen en ervaren: 

 

In de kleine dingen die ons blij of stil  

verdrietig maken. 

In datgene wat ons overweldigt,  

op momenten dat het ons goed gaat. 

In het razen van tegenwind  

als alles lijkt tegen te gaan. 

Dit vragen wij U dit uur  

en alle dagen die komen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen we hoe Elia de Heer ontdekt 

op een manier zoals hij het niet verwachtte.  

Stil en bijna onmerkbaar. Hierdoor krijgt hij moed en 

vertrouwen ook het verhaal uit het evangelie leert ons 

dat we altijd op Hem mogen vertrouwen. 

 

Eerste lezing   
1 Koningen 19,9a.11-13 

 

We luisteren naar een 

stukje orgelmuziek 

 

Een moment voor de 

kinderen 
Op onze website vind je 

een mooie tekening om te 

kleuren en te knutselen! 

http://

www.sintjozeftereken.be/kvm.php#9aug 

 

 

 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#12jul
http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#12jul
http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#12jul


Evangelie   Mt. 14, 22-33    

Voor de kinderen die thuis de viering volgen, vind je 
een mooi filmpje bij het evangelie 
https://www.youtube.com/watch?v=gh1Vhkbi_6A  

 
Jezus ik denk aan jou, Jezus,  

ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenzang voorzang 

Die licht is, bron van leven is, 
die als een woord gegeven is, 
zie hoe wij zoeken her en der: 
hoe is uw naam, uw stem is ver. 
Wij dragen met ons mee uw woord, 
het raakt ons aan, het drijft ons voort. 
 

Homilie 

 

Voorbeden 

Goede God 

Vol vertrouwen komen wij tot U: 

 

Ga mee met hen die op zoek zijn naar zichzelf, 

die de juiste koers in het leven zijn kwijtgeraakt: 

dat zij in de stilte van een zachte bries zichzelf weer 

vinden. Zo bidden wij U:   voorzang

 
 

Ga mee met onze geloofsgemeenschap, God. 

Dat we plaatsen van stilte en samenkomst bewaren 

waar mensen in de storm van het leven  

tot zichzelf, tot anderen en tot U kunnen komen.  

Zo bidden wij U: Ga met ons door de dagen ... 
 

Ga mee met hen, God,  

die wij vandaag met liefde en eerbied gedenken, 

voor alle mensen die tijdens de coronacrisis  

gestorven zijn, voor al onze geliefde doden. 

Zo bidden wij U: Ga met ons door de dagen … 
 

Ga mee met hen, God, die zich inzetten voor  

zieken, ouderen en kwetsbare medemensen:  

Zo bidden wij U: Ga met ons door de dagen … 

Kom tot ons in bemoedigende, liefdevolle  

en vertrouwvolle woorden, God.  

Reik ons steeds uw reddende hand. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat ik nooit alleen ben 

dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader, Moeder is. 

 

Ik geloof dat God zijn Zoon, Jezus Christus, 

gezonden heeft naar de aarde. 

 

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen 

om mij de weg ten leven te wijzen. 

 

Ik geloof dat de Geest van Christus 

in mij leeft en werkt. 

 

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. 

Ik geloof dat de grote gemeenschap van de Kerk 

om mij heen is, waartoe ook ik wil behoren. 

 

Ik geloof dat God het leven wil en niet de dood, 

blijdschap en niet het verdriet. 

Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd, 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

  

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 

Goede God, 

wij mogen geloven dat Jezus' uitgestoken hand  

ons uitnodigt op U te vertrouwen. 

Gij die ons het volle leven gunt. 

Wij vragen U te mogen delen van de gaven  

op deze tafel. 

Zo zijn wij blijvend verbonden met Jezus, 

uw Zoon en onze Redder. 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, God, voor mensen 

die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen 

luisteren naar het leed van anderen,  

die wonden genezen  

door pijn te helpen dragen, 

voor mensen die kunnen troosten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gh1Vhkbi_6A

