
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jongens en meisjes van Mozaïek! 

• Ouders en 1e communicanten: wij zien 

jullie straks nog in de Heilig-hartschool 

• Juffen, directies en meesters van de  

Don Boscoschool, De Watertoren en de 

Heilig-Hartschool voor jullie inzet! 

• Jullie allen om hier te zijn! 

Luister je graag naar mooie muziek? 

Help jij graag mensen in armoede? 

Kom dan vandaag tegen 15u naar de kerk:  

voor € 10 help je deze mensen én kan je genieten 

van gevarieerde muziek door vele zangers en 

muzikanten! 

 

Zending 
Als we nu naar huis gaan, 

laten we dan onze lach en ons enthousiasme  

rondstrooien bij de mensen die we ontmoeten. 

Laten we kwistig strooien met onze hoop,  

ons geloof en onze liefde 

en laten we ons licht schijnen. 

En kom ons maar vertellen hoe het voelt  

om een lichtje te kunnen zijn voor anderen. 

 

Zegen 

 

Het koor zingt nog: 

Een beetje eenvoud, een beetje aandacht, 
… 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat …. we volgende week  
graag 'liefde' vieren? 

Om 10u30 vieren we dit graag met jong gehuwden,  

en met alle mensen die iemand graag zien (wij 

allemaal dus …).  Muzikale samenwerking met  

The Flanders Boys Choir! Weeral welkom! 

 

Te veel licht verschroeit, 

te weinig licht verschrompelt' 
uit het kamerplantenboek. 

 

Een heel leuk liedje 

Ik ken een heel leuk liedje 
en het maakt me blij. 
Het is vaak op de radio 
en het past heel goed bij mij. 
 
Het liedje blijft zo hangen. 
't Is een leuke melodie. 
Maar het gaat ook ergens over, 
nee, vervelen doet het niet. 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
 
Dit liedje maakt me happy en, echt, 
het voelt zo goed. 
Het maakt mij altijd vrolijk 
en geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen, 
dan zet ik mijn speakers aan. 
Dan luister ik dit liedje 
en kan ik er tegenaan. 
 
Want God zegt over jou en mij, 
iets bijzonders en dat maakt mij blij. 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer." 
 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. 
Ja, het geldt dus ook voor jou, ou-ou 
'Je bent niet meer alleen'. 
 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet. 
Herinner je dan telkens weer: 
'Hij maakt alles goed'. 
 
Want God zegt over jou en mij, ... 
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Zout & Licht 



Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

God,  

Jij hoort ons, als wij niet weten wat te zeggen. 

Jij hoort ons, als wij zingen. 

Jij hoort ons als wij huilen. 

Jij hoort ons als wij boos zijn. 

Jij hoort ons en begrijpt ons. 

Jij blijft bij ons, wie we ook zijn. 

Jij vergeeft ons als wij spijt hebben. 

 

Help ons ook om elkaar, te horen,  

te begrijpen en te vergeven. Amen. 

 
Lied 

Als ik met U wil praten, hoef ik U niet te bellen 
of kaartjes te bestellen, want U bent altijd vrij. 
Voor U ben ik geen nummer,  
ik hoef niet in de rij, 
want U bent heel dichtbij, heel dichtbij; 
 
Als ik met U wil praten, hoef ik U niet te mailen, 
met anderen te delen, U bent er steeds voor mij. 
Voor U ben ik geen nummer ... 
 
U bent de Allerhoogste, maar weet toch hoe ik 
heet. 
En een ding weet ik zeker: dat U mij nooit vergeet. 
Voor U ben ik geen nummer ... (2x) 
 
Elke dag een beetje (3)… dichterbij 
 

Een moment met de kinderen  

 

Evangelie  Matteüs 5, 13-16 
We maken onze drie kruisjes 

 

Jezus, ik denk aan jou. 

Jezus, ik spreek over jou. 

Jezus, ik hou van jou  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Niet om een groot huis, maar om een goede thuis, 

niet om een hoog loon, maar om waardering, 

niet om veel drukte,  

maar om lichtgevende mensen, bid ik. 

 

Ik wil lichtje voor jou zijn, 
vergeet verdriet en alle pijn. (2x) 
Ik wil als het zout ook zijn, 
dat geeft kracht aan groot en klein. (2x) 
 

 

Slotgebed 

God van stralend licht 

wij bidden dat wij  

de kracht van het zout niet verliezen 

want dat geeft smaak aan het leven. 

Wij bidden dat wij onze lamp brandend houden 

zodat het duisternis verdrijft uit onze wereld. 

Dat wij een licht zijn dat uw goedheid toont. 

Wij vragen het U, voor nu en voor altijd. Amen. 

 

Lied 

Ik droom van een wereld met zuivere lucht, 
geen ruzie, geen oorlog, geen mens op de vlucht. 
Een wereld waar iedereen iedereen helpt, 
waar echte vriendschap nog telt. 
Ik droom van een wereld met tijd voor elkaar, 
geen jachten en jagen, geen lelijk gebaar. 
Een wereld waar iedereen iedereen groet, 
waar liefde wond’ren doet. 
 
Een beetje eenvoud, een beetje aandacht, 
een straaltje licht in een donk’re wereld. 
Een beetje dromen, een beetje stilte, 
een korrel zout voor een nieuw begin. 
Een beetje liefde, een beetje vrede, 
een straaltje licht voor miljoenen mensen. 
Een beetje kracht en een beetje vreugde, 
een korrel zout voor wie hopen blijft. 
 
Ik droom van een wereld met plaats voor elk kind, 
waar iedereen warmte, respect ondervindt. 
Die iedereen koestert, met zorg, zij aan zij, 
’t begint bij jou en mij. 
 
Een beetje eenvoud, een beetje aandacht ... 
 
Straaltje licht voor jou en mij 
Korrel zout voor jou en mij  
 
 
 
Mededelingen  

Om in stilte te lezen  Wim Holterman osfs 

Klein kan veel  

We hoeven niet ‘groots en meeslepend’ 

te leven om Jezus te kunnen volgen. 

Het onmogelijke wordt niet gevraagd. 

Wel mogen we smaakmakers zijn, 

mensen die net dat ietsje méér geven. 

We kunnen hier en nu echt mens zijn: 

zorgzaam, licht en warmte gevend. 

Jullie zijn het licht voor de wereld. 

Jullie zijn het zout! 

We mogen het samen doen. 

Klein kan heel veel, 

als we samen hand-in-hand gaan. 



Zout der aarde mogen we zijn, 

maar laten we wel letten op de dosering, 

anders zullen mensen vergaan van de dorst. 

 

Licht op de kandelaar mogen we zijn, 

maar laten we uitkijken,  

om geen ogen te verblinden. 

 

God, dat wij zo uw vrede  

mogen zijn en doorgeven.  

Amen. 

 

Communie ondertussen zingt het koor:  

Als je ooit eens vastzit op een eiland  
ergens midden in de zee, 
‘k vaar naar je toe en red je. 
Als je ooit verloren loopt in ’t donker waar je echt niks 
meer kan zien, 
word ik jouw licht en leid je. 
 
Oh, echte vrienden ken je 
wanneer j’ in nood bent of als ’t moeilijk gaat. 
 
Ik sta voor jou klaar om ’t even waar, 
ja, ik ben er en één ding weet ik zeker: 
jij staat voor me klaar om ’t even waar, 
ja, jij bent er, 
 
want vrienden steunen steeds elkaar, oh yeah, 
ooooooohh, oooooohh, … yeah, yeah 
 
Als je ooit een nare droom hebt  
en je vindt het super eng in bed, 
zing ik een lied en sus je. 
Als je ooit vergeet hoeveel jij altijd wel  
voor mij betekend hebt, 
neem ik je hand, en dank je. 
 
Oh echte vrienden ken je 
wanneer j’ in nood bent of als ’t moeilijk gaat. 
 
Ik sta voor jou klaar … 
 
En als je weent, leg jouw hoofd op mijn schouder. 
Jij blijft mijn vriend, wij worden samen ouder.  
 
Ja, jij, Ik sta voor jou klaar om ’t even waar, 
ja, ik ben er en één ding weet ik zeker: 
jij staat voor me klaar om ’t even waar, 
ja, jij bent er, 
 
want vrienden steunen steeds elkaar, oh yeah, 
ooooooohh, oooooohh, 
 
Ik sta voor je klaar 
en jij staat altijd klaar voor mij… 
 
 
 
 
 
 

Om vrede in de wereld, 

vrede met mezelf en trouw aan elkaar, 

diep vertrouwen in het leven,  

en om kracht als zout, bid ik. 

Ik wil lichtje voor jou zijn, ... 
 

Niet om gezien te worden, 

maar vanzelfsprekend graag te zien, 

niet om een pluim op de hoed, 

maar om dankbaar te zijn, bid ik. 

Ik wil lichtje voor jou zijn, ... 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Jou en mij. 
Heel dicht bij Jou voel ik me vrij. (2x) 
Jij wil als mijn Vader zijn,  
in mijn lied ben Jij ’t refrein. (2x) 
 
Ik geloof ook in Jouw Zoon, 
de warme thuis waarin ik woon. (2x) 
Jij wil bij de mensen zijn, 
schaal met brood en beker wijn. (2x) 
 
Ik geloof mee in Jouw Geest 
die met Zijn vuur mijn ziel geneest. (x2) 
Jij wil dat ik liefde geef, 
vrede breng zolang ik leef. (2x) 
 

Offerande  
We maken de tafel klaar om te doen  

zoals Jezus deed. 

En we delen samen van wat we hebben,  

om zo ook voor elkaar te zorgen. 

Dank je wel voor wat je geeft! 

 

Ondertussen zingt het koor: 

Hé wil jij mijn vriendje zijn 
Hé, wil jij mijn vriendje zijn,  
ik heb vrienden nodig. 
Een vriend op wie ik bouwen kan,  
die ik vertrouwen kan 
Als ik me eenzaam voel en klein. 
Hé, wil jij mijn vriendje zijn? 

Ja, ik wil jouw vriendje zijn,  
jij hebt vrienden nodig. 
Een vriend die naar je luisteren kan,  
die met je huilen kan 
wanneer je zorgen hebt of pijn. 
Ja ik wil jouw vriendje zijn. 

Ja, wij willen vrienden zijn,  
vrienden heb je nodig. 
Een vriend op wie je rekenen kan.  
Ik ben er zeker van 
't is met z'n tweeën dubbel fijn. 
Ja, wij willen vrienden zijn. 



Gebed over de gaven 

God van licht en liefde, 

brood en wijn hebben we op deze tafel klaargezet 

om de herinnering aan Jezus te koesteren. 

Zegen deze gaven  

en help ons om krachtig en stralend  

aanwezig te zijn. 

zodat wij smaakmakers zijn van uw droom. 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, wij danken U voor de mensen  

die ons gegeven zijn: 

onze ouders en grootouders 

onze kinderen en kleinkinderen 

onze vrienden en buurtgenoten. 

Help ons om verbonden te blijven  

met elkaar. 

 

Wij danken U voor Jezus  

die Gij ons geschonken hebt 

als reisgenoot op onze levensweg, 

als brood van eeuwig leven. 

Help ons om verbonden te blijven met Hem. 

 

Jezus mag bij ons komen.  

Hij is welkom in ons hart 
(dit zinnetje leerden de 1e communicanten alvast  

voor hun 1e communieviering) 

 

Daarom zingen wij: 

 

Jij wijst de weg 
Ben ik alleen en huilt m’n hart vanbinnen. 
Ben ik verdwaald, schuift men mij aan de kant. 
‘k Verlies de moed en wacht in alle stilte. 
Totdat je komt en vastneemt bij m’n hand. 
 
Je wijst de weg en helpt me steeds weer verder. 
Je houdt me recht door elke storm op zee. 
‘k Voel me sterk, gedragen op je schouders. 
Je geeft me hoop, droomt samen met mij mee. 

 
Er is geen dag, geen nacht zonder verwarring. 
Ben ik op zoek, of helemaal van slag. 
Dan zoek ik jou, je zweeft door mijn gedachten. 
Je fluistert zacht dat ik je volgen mag. 
Je wijst de weg en helpt me  
 

God,  

Gij zijt hier bij ons,  

zoals uw zoon bij ons wilt zijn. 

 

Naar Jou zien wij uit, Jezus, 

Jij hebt jezelf als brood  

voor de wereld geschonken. 

  

Jezus mag bij ons komen.  

Hij is welkom in ons hart. 

 

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,  

heeft Hij ten afscheid brood genomen (…) 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Jezus mag bij ons komen.  

Hij is welkom in ons hart 

 

Wij bidden,  

open ons hart  

voor de vragende aanwezigheid van mensen,  

open onze ogen,  

om het zoeken van mensen te zien,  

open onze oren,  

om het diepste verhaal van mensen te horen. 

Zo doen en zijn wij als Jezus zelf. 

 

Jezus mag bij ons komen.  

Hij is welkom in ons hart. 

 

Wij gedenken ook de mensen  

van wie wij afscheid namen;  

ook al zijn zij gestorven,  

zij blijven tot ons spreken en ons inspireren (…). 

 

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,  

licht en zout voor anderen, 

tastbare liefde, van U, levende God. 

En wij bevestigen: 

 

Jezus mag bij ons komen.  

Hij is welkom in ons hart. 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 

Een stad op de berg mogen we zijn, 

maar dat geeft ons nog niet het recht 

hoog van de toren te blazen. 


