
 

Intrede met orgel en trompet 

 

Welkom    
door een pas gevormde jongere  

Welkom aan jullie allen. 

Samen met 58 jongens en meisjes  

werd ik onlangs gevormd. 

Ik vind het fijn dat we vandaag met velen vieren 

en te weten dat jullie ons willen blijven steunen. 
 

door een vormeling in spé 

Welkom aan jullie allen. 

Samen met 35 jongens en meisjes 

startte ik gisteren de catechese  

om in april gevormd te worden. 

Ik vind het fijn dat we vandaag met velen vieren 

en te zien dat jullie ons willen bemoedigen. 

 
door een ouder van een reeds gevormde jongere 

Welkom aan jullie allen. 

Inderdaad werden onze jongens en meisjes  

pas gevormd. 

We vinden het fijn dat we vandaag met velen vieren 

om te danken voor Gods kracht in ons leven. 

 
door een parochiaan    

Welkom aan jullie allen. 

Het heeft lang geduurd eer we weer echt samen  

konden vieren. We misten de gemeenschap,  

het samen zingen, het samen vieren. 

We vinden het fijn dat het nu weer ten volle kan 

en hopen dat elk van jullie zich hier welkom weet. 
 

door de voorganger 

 

Lied 

Kijk naar de stroom die zich een weg baant 
door het land, door akkers dorpen heen. 
Zijn bron is ergens ver ontsprongen 
Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen. 
Zo vloeit er ook een stroom vol leven in elke mens,  
in jou en mij. Een droom die speelt, je doet bewegen, 
je weerbaar maakt oneindig echt en vrij. 
 
Refrein: 
‘t Is de kracht die je doet leven,  
‘t is de kracht die je diep voelt,  
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‘t is de wil die je doet groeien,  
zodat je sterk staat en niet ondergaat 
ook in jou leeft zo’n kracht. 
 
Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt  
voel je elke dag een beetje meer 
wie je wel bent, wat ‘t leven met je voorheeft, 
je leert vertrouwen, hopend altijd weer.  
Zo deinen wij, zacht ingenomen  
in de kring van iemands adem mee  
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen, 
met zo een liefde eind’loos als de zee. 
 
Refrein: 
‘t Is de kracht die je zo lief maakt,  
heel teder broos en echt.  
‘t Is de kracht van iemand houden 
zodat je sterk staat en niet ondergaat. 
Ook in jou leeft zo een kracht. 
 
‘t Is de kracht die je echt mens maakt  
zoals, God het heeft bedoeld.  
Als je leeft zoals Hij voordeed, 
weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat  
ook in jou herleeft zijn kracht. 

 

Gebed om nabijheid  

God, als ons de kracht ontbreekt  

om van iemand te houden: 

dat wij open komen om lief te hebben. 

 

God, als wij de kracht niet vinden 

te delen in het leven van wie ons lief is: 

dat wij groeien in vergeving. 

 

God, als het ons niet lukt 

te leven in jouw kracht: 

dat wij jouw nabijheid weten te vinden. Amen. 

 

Evangelie  Johannes 15, 1-8 

 

Eer aan God Jaarthemalied 2019 -2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zegen je met het Licht van God  

om het goede te kiezen. 

 

Ik zegen je met de onvoorwaardelijke  

Liefde van God. Amen. 

 

Dank je wel, God, 

voor het leven dat Jij ons geeft. 

Jij draagt ons allen verder. Amen. 

 

Lied  jaarthemalied 2020-2021 

 
 aangevuld met een nieuwe strofe voor  

 het jaarthema 2021-2022: 

 

Kracht van verbinden, als grond van bestaan,  
Verweven, gegeven en vrij.  
Stevig geworteld in hoop en geloof,  
in kwetsbaarheid sterk en nabij.   
 
Verbinden, verhalen van toen en van daar, 
hertalen in woord en gebaar. 
Zijn boodschap van hoe wij sinds oorsprong en tijd 
geschenk zijn van God aan elkaar. 
 

Mededelingen 

 

Zending  

 
Een druiventros  

om zelf te vullen.  

met goede vruchten die je ziet. 



Communie  

Slotgebed   
Zegenen is niet moeilijk uit te leggen.  

Het lijkt op goede dingen doen en zeggen.  

Dus als ik zeg: wat een lieverd ben jij,  

dan krijg je een beetje een zegen van mij.  

En als jij zegt: ik hou ook van jou,  

dan krijg ik die zegen weer terug van jou.  

Zo willen wij vandaag elkaar zegenen,  

elkaar zeggen dat God ons heel graag ziet  

en dat wij allen voor Hem heel bijzonder zijn. 

 

 

Ik zegen je met Gods 

overvloedig leven. 

 

Ik spreek liefde, 

kracht, gezondheid,  

vreugde, zegen, voorspoed, bescherming  

en alle zegen over je uit  

die God ons in Jezus heeft gegeven. 

 

Ik zegen je hart  

met de tedere liefde van God. 

 

Ik zegen je met kracht  

om de juiste stappen te zetten. 

 

 

Om in stilte te lezen Erwin Roosen 
Er was eens een man die drie zonen had. 

De drie jongens maakten altijd ruzie. 

‘s Morgens, ‘s middags en ‘s avonds  

altijd maar vechten en nog eens vechten. 

Op een dag zei de vader:  

“Breng me zoveel takken als je kunt dragen?’ 

De jongens renden het bos in  

om takken te verzamelen 

en ieder van hen kwam terug met een bos takken. 

“Neem nu ieder één tak”, zei hun vader,  

“en probeer hem te breken.” 

 Heel gemakkelijk” zeiden de jongens  

en ze braken stokken in tweeën. 

”Bind nu alle stokken met een touw samen”,  

zei de vader, 

“en probeer nu de hele bos takken te breken.” 

Ze probeerden het om beurt, maar de takken die af-

zonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden  

worden, waren samengebonden zo sterk als staal. 

  

“Zie je,” zei hun vader, "wat jullie met deze stokken 

doen, kan ook met jullie gebeuren. 

Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. 

En als je alleen bent, kun je gemakkelijk 

aangevallen en gebroken worden. 

Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken. 

Samen houden we stand, afzonderlijk vallen we. 

Dat geldt voor stokken, voor kinderen,  

voor volwassenen en voor volken." 

Homilie 

 

Een moment met de kinderen  

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof 

dat liefde ons verbindt. 

 

Ik geloof  

dat wij telkens weer kans krijgen  

om ons opnieuw te verbinden 

 

Ik geloof  

dat het goed is  

om ons met de aarde te verbinden 

 

Ik geloof  

dat Gods licht ons de weg toont  

om ons te verbinden. 

 

Ik geloof  

dat wij als gemeenschap uitgenodigd zijn  

om ons te verbinden in woord en daad 

 

Ik geloof  

dat God ons helpt  

om ons wereldwijd te verbinden met mensen. 

 

Ik geloof dat wij de kracht krijgen  

om ons te verbinden, 

ook wanneer mensen gestorven zijn. 

 

Ik geloof 

dat gisteren en morgen zich met elkaar verbinden. 

 

Naamopgave van de vormelingen 
We noemen de namen van de vormelingen  

per groepje. Ze komen naast elkaar voor het altaar, 

met het gezicht naar de kerk. 

 "Willen jullie gevormd worden?" 

"Ja! Graag!" 

 

Offerande   
Je financiële bijdrage 

helpt ons om vieringen  

zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen: bloemen, 

muziek en zang, misblaadjes, …  Van harte dank!  

  

Gebed over de gaven  

God van tederheid,  

in brood en beker vieren wij opnieuw  

dat Gij met ons verbonden zijt in hart en nieren. 

Versterk door ons samenzijn hier  

de band die ons bindt aan elkaar en aan U. 

Laat uw Geest over ons komen in taal en teken 

en sterk onze gemeenschap.  

Dat wij in uw Geest elkaar tot levend antwoord 

zijn, hier, nu, in tijd en eeuwigheid. Amen. 



Bidden 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. 

 

God, onze Vader, wij danken U voor alles  

wat Gij zo prachtig gemaakt: 

de mensen en de dieren, de lucht en de vogels,  

de bloemen en de zee. 

Dank U voor alle mensen, die goed voor ons zijn 

en voor ons zorgen, iedere dag opnieuw. 

 

Dank U God voor Jezus, Uw Zoon. 

Hij toont ons hoe goed Gij voor ons zijt. 

Kom nu, Heer, kom bij ons. 

wij verwachten U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Vader, wij zijn U echt dankbaar,  

want Gij wilt ons gelukkig maken. 

Gij wilt dat mensen verbonden leven  

in vrede en vriendschap. 

Gij wilt niet dat iemand pijn of verdriet heeft. 

Jezus heeft ons dat laten zien. 

In uw naam genas Hij zieken, 

lammen liet Hij opstaan en doofstommen 

liet Hij weer horen en spreken. 

 
Geef uw licht, o Heer, geef het ons (3x) 
o Heer, geef het ons (2x). 
 
Nu we hier samen zijn, goede Vader, 

denken wij met eerbied aan die laatste 

avond toen Jezus, zoals wij nu, met zijn 

vrienden aan tafel was. 
- daarvoor staan we allen recht - 

 

Eerst gaf Hij hun een voorbeeld  

van liefde en dienstbaarheid (…). 

 
Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x) 
o Heer, blijf bij ons (2x). 

- we blijven rechtstaan - 

 

 

Jezus was de vriend van armen en van kleinen, 

van hen die niet meetelden in de wereld, 

van hen die alleen op U, God,  

hun vertrouwen stelden. 

 

Wij vragen U,  

help ook ons om van mensen te houden, 

niet alleen van de mensen  

die ons liefhebben, 

maar ook van de mensen  

die niet meetellen in onze wereld. 

 

Gij neemt ook al onze overledenen 

op in uw rijk van vrede en gerechtigheid. 

Vandaag gedenken wij onze eigen familieleden, 

medeparochianen, vrienden en kennissen. 

In deze viering gedenken wij speciaal … 

 
Geef Uw vrede, Heer, geef het ons (3x) 
o Heer, geef het ons (2x). 
 

Goede Vader, 

wij willen één worden met Jezus. 

Wij willen eten van zijn Brood. 

Geef dat wij daardoor  

meer en meer op Hem gaan gelijken, 

doen wat Hij gedaan heeft:  

ons leven breken en delen met elkaar. 

 
Dan zullen wij U voor altijd 

loven, danken en eren, 

samen met Jezus, in Hem en door Hem, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 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  

Goede God, 

zoals een rank verbonden is 

aan een wijnstok, 

zo zijn wij met Jou verbonden. 

Jij helpt ons om te groeien in ons geloof 

en goede vruchten van vrede voort te brengen. 

Door wat wij doen, kunnen wij laten zien 

dat wij in Jou geloven en bij Jou horen. 

Helpt ons te geloven dat Jij ons daarbij helpt 

zoals Jezus zijn leerlingen hielp. Amen. 


