
Ook Jezus staat je altijd bij. Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij. Ga, ga in het licht... 
 
Kom, sta nu op en geef een hand.  
Ga, ga in het licht. 
Zo gaan we naar 't beloofde land.  
Ga, ga in het licht... 
 

Gebed 

Heer, onze God, 

wij hebben naar uw Woord geluisterd 

en wij proberen het levend te houden  

onder ons. 

Een uitdaging om vol te houden. 

Wij bidden U: leer ons al doende kiezen 

voor alles wat onszelf en anderen gelukkig maakt.  

Gij die ons nabij blijft en ons behoedt. 

en ons behoedt ons voor halve beslissingen. 

Amen. 

 

Zending en zegen 

 

Op verkenning in de Sint-Jozefkerk 

Deze week kan het nog: op speurtocht gaan in  

onze kerk: alleen, met twee, met drie of met velen,  

zeker ook met kinderen!  

Vanaf 1 september sluiten we de wedstrijd af,  

dus waag nog je kans!  

De kerk is open tussen 9u en 16u, 

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. 

Heb je je afhaalmaaltijd al besteld? 

Zondag 29 augustus kan je  

tussen 10u en 13u  

vol-au-vent, stoofvlees 

of paling afhalen. 

Let wel: bestel en  

betaal voor woensdag! 

Dat kan via de website  

of de bestellijst  

op de folder. 

Dank om ons zo te steunen! 

Terrasjesavond in de tuin van de dekenij. 

Morgen, maandag kan je vanaf 19u30 terecht 

voor een drankje en een vakantiebabbel. 

Kom gewoon maar af: Philippus Neridreef 3. 

 

Lied 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Welkom 
'Het is kiezen of delen' is een levenswijsheid  

die ons van jongs af aan werd ingeprent. 

Echt kiezen heeft iets definitiefs, iets onherroepelijks 

en is daarom zo moeilijk. 

Wij houden liever een slag om de arm, 

dekken ons graag in tegen risico’s. 

Wij zijn mensen van het compromis. 

En toch vragen zowel leven als geloven 

dat er onvoorwaardelijke keuzes worden gemaakt. 
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Gebed om nabijheid 

'Ik ben het brood uit de hemel,' zegt Jezus. 

'Daarom moeten ook jullie brood zijn voor elkaar, 

vooral voor zwakke en gekwetste mensen.' 

Heer, ontferm U over ons. 

Velen zoeken troost bij Jezus, 

maar wanneer Hij ons uitdaagt  

elkaar tot hulp en troost te zijn, 

geven heel wat van ons 'niet thuis'. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

'Willen ook jullie afhaken?' vraagt Jezus. 

'Of zijn jullie volhouders en willen jullie,  

met Mij, brood zijn voor mensen  

die hunkeren naar wat geluk?' 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

We mogen vertrouwen dat de barmhartige God  

onze tekortkomingen vergeeft 

en ons leidt naar zijn oneindige liefde. Amen. 

 

Lofprijzing 

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 

zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. 

Eren wij Hem in de naaste 

door elkaar lief te hebben 

zoals Hij van ons houdt. 

Eren wij God 

door op te komen voor wie snakt 

naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 

 

Eren wij God, niet alleen in de hoge, 

maar vooral hier op aarde. 

Loven wij God 

door te zorgen voor een hemel op aarde 

voor allen die Hij liefheeft. 

Dan kunnen wij samen zingen: 

Heer Jezus, wij verkon-

en wij belijden tot Gij 

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. 

 

Geven wij elkaar een teken van zijn vrede! 

 

Communie 

 

Lied  

Om in stilte te mijmeren 

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



Gij zijt ons nabij als het hart van de ander, 

als de liefde van mensen onder elkaar. 
 

Zo zijt Gij verschenen in Jezus, uw Zoon. 

Hij heeft ons geleerd  

dat Gij onze Vader zijt:  

goed en mild en vol menselijke liefde. 

Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld 

als kinderen van één gezin. 
 

In de laatste nacht … 
 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
God, onze Vader, in dit uur, rond deze tafel, 

willen wij doen wat Hij gedaan heeft; 

wij nemen het brood en drinken de beker 

en gedenken de dood van Jezus, uw Zoon. 
 

Hij stierf omdat Hij trouw was  

aan zijn keuze en goed was  

voor de mensen bovenmate. 

Daarom zal Hij tot het einde van de tijden 

blijven leven als de Heer  

voor allen die geloven. 
 

Daarom bidden wij voor hen die gestorven zijn 

(…). 
 

Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 

Open onze ogen voor de nood in de wereld, 

breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk. 

 

Dan wordt deze aarde opnieuw bewoonbaar 

door onze goedheid en menselijkheid. 

Daartoe bidden wij met deze woorden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om vrede 

Gij roept en zendt ons, Heer, 

om in de wereld 

instrument van uw vrede te zijn. 

Laat er dan eerst vrede zijn in onze harten, 

vrede tussen ons die hier aanzitten aan uw tafel. 

Beziel ons met uw goede Geest: 

doe ons groeien, in eenheid en vertrouwen. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij elkaar een blijk van Gods vrede. 

 

Gebed 

Heer, onze God, ons geloof en ons ongeloof  

liggen vaak zo dicht bij elkaar. 

Volhouden om te blijven kiezen  

voor uw goede boodschap, valt ons soms moeilijk. 

Wij bidden U: 

blijf ons steeds opnieuw uitdagen  

om toch maar kleur te bekennen. 

De kleur van warme liefde  

voor U en onze medemens, 

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen. 

 
Inleiding op de lezingen 
Kiezen is van alle tijden. 

In de eerste lezing moet het volk kiezen  

tussen het dienen van God  

of het aanbidden van afgoden. 

De leerlingen van Jezus hebben ook een keuze: 

keren ze Hem de rug toe of blijven ze Hem volgen. 

En wij? 

 

Eerste lezing Jozua 24,1-2a;15-17;18b 

 

Moment voor de kinderen 

 

Orgel 

 

Evangelie   
Johannes 6,60-69 

Bij het maken van 

onze drie kruisjes: 

Jezus ik denk aan 

Jou, Jezus ik spreek met Jou, Jezus ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Orgel 

 

Voorbeden 

Barmhartige God, 

Gij geeft ons tijd en ruimte om te leven. 

Gij kent onze gedachten,  

onze wensen en onze verlangens. 

Wij bidden U: 

sta ons bij wanneer wij voor de keuze staan 

tussen eigenbelang en zorg voor de andere, 

tussen de zorg voor en voor de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barmhartige God, Gij hebt geduld met ons 

en schenkt ons altijd opnieuw uw vertrouwen. 

Wij bidden U: 

sta ons bij wanneer wij een keuze moeten herzien, 

wanneer wij onze kleinheid en beperktheid  

moeten erkennen 

en een nieuwe weg moeten zoeken. 

Bless the Lord, my soul... 
 

Barmhartige God, net zoals Gij, zien ook wij  

machteloos toe hoe mensen worden  

vervolgd, gemarteld en vermoord. 

Wij bidden U: 

dat wij ons niet afsluiten voor al dat leed, 

maar wegen zoeken  

om de slachtoffers bij te staan. 

Bless the Lord, my soul... 
 

Barmhartige God, 

uw liefde gaat uit naar allen die U zoeken. 

Wij bidden U om zegen  

voor alle mensen van onze geloofsgemeenschap, 

voor allen met wie wij verbonden zijn. 

En in het bijzonder denken we aan onze zieken. 

Bless the Lord, my soul... 
 

Geloofsbelijdenis 

Geloven dat God voor ons kiest  

dat Hij ons aanraakt, 

dat Hij er is voor heel schepping 

als een vader, als een moeder, 

dag aan dag … 

 

Geloven dat Jezus met ons meegaat 

dat Hij van God komt 

dat Hij er is voor alle mensen, 

als een broer, een zus, een vriend, een vriendin, 

dag aan dag … 

 

Geloven in een vuurvlam  

die ons verwarmt van binnenuit, 

Gods Geest, Trooster,  

dag aan dag … 

 

Geloven in een hemel 

die ons leven doet, verder en verder, 

dag aan dag ... 

 

Dat houdt ons op de been, 

geeft ons leven zin en zekerheid 

dag aan dag... 

 

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 

God, onze Vader, 

aanvaard in dit brood en deze wijn 

de gave van onszelf. 

Wij bidden U dat wij, samen rond deze tafel, 

kracht vinden om te leven naar het voorbeeld  

van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen 

 

Danken bij brood 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. 

  

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 

 

Want Gij zijt de Vader van de mensen, 

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen man en vrouw, is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. 

 

God, wij danken U voor allen  

die ons helpen en troosten, 

die bij ons blijven   

in uren van nood en eenzaamheid, 

die ons de weg wijzen door het leven 

en ons vergeven als wij verkeerd doen. 

 

Wij danken U  

voor het goede dat wij mogen doen, 

voor ons werk en voor het geluk 

dat wij anderen mogen geven. 

Daarom prijzen wij U met deze woorden … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede God, niemand heeft U ooit gezien. 

En toch geloven wij  

dat Gij een God van mensen zijt; 

zo gewoon en eenvoudig en midden onder ons. 


