
Gebed 

God, 
wij danken U voor de kansen die ons geboden 
worden om als brood te zijn om van te leven. 
De waarde van ons leven halen wij uit de echtheid 
waarmee we voor elkaar bestaan. 
Geef dat wij uw levende gemeenschap zijn  
en blijven, waarin Gij herkenbaar wordt  
in ons omgaan met elkaar. 
Help ons dit te geloven en er naar te leven. Amen. 

Lied 

Mededelingen 

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, 

Lied 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 

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

Welkom 

Gebed om nabijheid 

God, ga met ons mee,  
heb deel aan ons leven 
zodat wij lief en leed delen met elkaar. 
Dan zullen wij U herkennen 
bij het breken van het brood. 
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 God, ga met ons mee,  
en leer ons geven aan wie tekort komt. 
Dan zal de wereld ons kennen 
aan ons breken en delen. 

God, ga met ons mee, 
en leer ons luisteren naar elkaar. 
Dan zullen wij U herkennen 
als Gij U tot ons wendt. 

God, ga met ons mee, 
leer ons horen en zien met het hart. 
Dan zullen we U ontmoeten 
in hen die hulp nodig hebben. 

God, ga met ons mee, 
en leer ons elkaar vergezellen. 
Dan zullen onze voeten licht worden 
op de weg naar het leven. 

God, ga met ons mee op weg 
en help ons om die weg te durven gaan. 

Eer aan God 

Gebed 

Dank U God, 
voor het voedsel dat U ons telkens geeft, 
het dagelijks brood dat ons in leven houdt 
en ons kracht geeft om, zoals Elia, 
op weg te gaan 
naar de plaats waar hemel en aarde elkaar raken, 
naar uw rijk van liefde en vrede. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

Heer Jezus, wij verko

en wij belijden tot Gij

Onze Vader 

Vredewens 

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 lezen   Phil Bosmans 

Engelen zijn mensen die 'licht' doorgeven. 

Waar ze zijn wordt alles helder en klaar.  
Het zijn mensen die wat dood is  

tot leven brengen. 

Engelen zijn mensen die een soort  

oorspronkelijke vreugde uit het paradijs 
hebben meegekregen.  

Geloof me, engelen zijn wezens van vlees en bloed,  
die op een onzichtbare wijze de wereld rechthouden. 

Diep in hen voel je iets van het mysterie  

van een ondoorgrondelijke goedheid  
die door alles heen naar de mensen toe wil.  

In hen wordt een liefde tastbaar,  
die je zomaar omarmen wilt.  

Ik voel God in deze mensen tot me komen 
met zijn tederheid en zijn bezorgdheid. 



Wij danken U, Gij, goede Vader, 
omdat uw Zoon ons liefde bracht. Hijzelf 
ons brood als levend teken. Want die 

laatste avond (...) 

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

God, Gij die ons in dit leven hebt geroepen, 
naar het voorbeeld van Jezus vragen wij, 

doe ons toebehoren aan elkaar. 
Dat wij wegen zoeken  
om engelen van mensen te zijn, 
en elkaar brood van leven aanreiken. 

Zegen, Heer,  
alle mensen die ons ter harte gaan: 
hen van wie wij heel veel houden 
en ook hen van wie wij niet genoeg houden. 
Zegen ook hen die ons zijn voorgegaan  
van tijd naar eeuwigheid (…). 

Daarom vragen wij U, Heer, 
vorm en beweeg ons, 
aangevuurd door uw Geest: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, verruim onze 
liefde, steek uw levenskracht in onze 
daden.. 

Daarvoor zingen wij samen : 

Vandaag weer twee verhalen over brood. 

In de lezing krijgt de profeet Elia in de woestijn 
 'brood voor onderweg' als een geschenk van God. 

In het evangelie horen we dat Jezus zelf 
ons 'Brood voor onderweg' is geworden. 

Eerste lezing   1 Koningen 19, 4-8 

Orgel 

Moment voor de kinderen 

Evangelie   Johannes 6, 41 – 51  

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 van alle mensen, 
in ons leven zijn er momenten 
waarop het ons tegenzit. 
Leer ons dan, net als Elia, 
onze tegenslag onder ogen te zien 
en met Uw hulp erover heen te groeien. 
Wij willen bidden voor  
mensen van wie de krachten het begeven, 
dat zij engelen ontmoeten 
die hen voedsel aanreiken 
en zeggen: “Sta op en eet..” 

God van alle mensen, 
wij willen bidden voor onszelf: 
geef ons de moed om voor anderen 
soms een engel te kunnen zijn. 
Schudt ons wakker 
wanneer we de moed hebben verloren. 
Wees onze kracht en onze steun 
wanneer onze weg lijkt dood te lopen. 
Laat ons dan weer op krachten komen, 
en help ons geloven dat Gij steeds met ons zijt. 
Vader van alle mensen, verhoor uw volk 



God van alle mensen, 
Gij hebt uw Zoon, Jezus,  
gezonden als Brood uit de hemel, 
als Belofte voor eeuwig leven. 
Leer ons te leven naar die hoopvolle Belofte 
en ze door te geven aan onze medemensen. 
God, wij willen U danken voor  
al uw engelen van mensen, 
die er zijn op het goede moment. 
Mensen die willen luisteren, 
die ons opbeuren, 
die ons nieuwe energie geven 
zodat wij weer verder kunnen gaan. 
Vader van alle mensen, verhoor uw volk 
 
God van alle mensen, 
geef ons de ruimte  
om onze eigen weg te herkennen 
en leer ons ook  
de weg van anderen te respecteren. 
Laat ons steeds geloven dat Gij het brood,  
het noodzakelijke voedsel bent voor onderweg. 
Vader van alle mensen, verhoor uw volk 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God,  
die wil dat wij leven,  
die ons in liefde bij de hand neemt  
en ons wegen van leven wijst. 
Niet via wetten en regels,  
maar door geloof, hoop en liefde  
wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid. 
  
Wij geloven in Christus,  
de Levende,  
die ons leerde leven  
als kinderen van de Vader,  
die in ons leeft als kracht van liefde,  
die ons opwekt tot een nieuw bestaan.  
Niet de oude mens leeft in ons voort,  
maar Christus zelf  
brandt in ons hart als vuur. 
  
Wij geloven in de Geest,  
Trooster en Helper,  
die ons gaande houdt  
op weg naar vrede. 
Niet de geest van geld en macht,  
maar de Geest  
van liefde en gastvrijheid  

brengt ons tot gemeenschap  

en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen. 

 

Een stukje orgelmuziek 

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 

Goede God,  
deze gaven van brood en wijn verwijzen naar uw 
Zoon Jezus, 
die voor ons Mens is geworden. 

Hij is uit de hemel neergedaald  

als het Brood ten leven voor eeuwig. 

Geef dat wij in ons dagelijkse leven  

ook elkaar tot voedsel willen zijn. 

Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon. 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. 

 

“Ik ben het brood om van te leven. 
Mijn brood, mijn vlees,  
mijn alles is voor jou. 
Je mag uit Mij je leven leven, 
mijn eeuwigheid heb ik gedeeld met jou”. 
  
Zo heeft uw Zoon tot ons gesproken,  
God, Gij die ook onze Vader zijt, 
zoals Hij eertijds met de Joden sprak. 
Meestal zagen zij enkel die zoon van Jozef 
en bleven blind voor wat Hij mensen bracht. 
  

Wij mochten bij U in de leer gaan 
en luisteren naar uw goddelijk woord. 
Daar gaat een nieuwe wereld open: 
geen oog heeft het gezien,  
geen oor gehoord. 

  
Wij mogen zitten aan uw tafel, 
deel hebben aan uw vlees en bloed; 
voedsel voor onderweg  
dat ons doet leven 
en ons een nieuwe wereld open doet. 
  
Wanneer het leven een woestijn is 
waar al ons zwoegen zinloos lijkt, 
stuurt Gij een engel die ons aanstoot 
en ons met brood en nieuwe moed verrijkt. 
  
Daarom zingen wij U toe: 

 

 

 

 

 

 

 

 


