
 

Aswoensdag 10 februari 2016 
Viering om 10u30 én om 19u00  

met askruisje, beiden in  

Sint-Jozefkerk. 
 

Zondag 14 februari 2016 

Viering "liefde blijft" 

en eerste zondag van de veertigdagentijd 
 

Zondag 21 februari 2016 

Derde instapviering met eerstecommunicanten; 

15u: benefietconcert 
 

Zondag 28 februari 2016 

Na de viering: kans tot geloofsgesprek in de  

pastorij of vergaderzaaltje Ons Huis tot 14.00 u. 

Graag zelf boterhammen meebrengen. 

Kaarten na de viering te koop,  
achteraan in de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 

 
Bidden om nabijheid 
Zoals de eerste christenen zijn velen onder ons  
soms bang om een medemens  
een reddende hand te reiken. 
Jezus, zeg ook ons: wees niet bang, doe maar; 
vertrouw maar op de God die goed is. 
 
 

 

 

 

5e zondag door het jaar - c 
 07 februari 2016 

Volle  
Netten 



Veel mensen worstelen met levensvragen, 
hongeren en dorsten naar kennis, 
inzicht en diepgang. 
Jezus, zeg ook ons: vaar maar naar het diepe; 
vertrouw op God die woorden van liefde doet. 
 
Sommigen onder ons voelen zich overgelaten  
aan zichzelf en hebben nood aan vrienden, 
aan een gemeenschap die hen draagt. 
Jezus, zeg ook ons: ga maar, voortaan  
zal jij mensen vangen; vertrouw op God  
die tijd geeft van leven. 

 
Gebed  
God,  Gij die altijd anders zijt  
dan mensen vermoeden.  
Wij bidden U:  
spreek ons aan,  
bemoedig ons door uw Woord  
opdat wij vernieuwde mensen worden,  
mensen naar uw hart. Amen. 
 
 

Slotgebed 
God, onze Vader, 
sta ons bij om voor elkaar 
vissers en redders van mensen te zijn. 
Mag ons spreken en doen 
warmte en licht, moed en verlichting betekenen 
en mensen uitnodigen tot gemeenschap. 
Dan zal uw droom over de mens 
werkelijkheid worden. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Om in stilte te lezen 
Jesaia en Petrus: 
ze raken in de ban van Gods grootheid. 

Ze zien toekomst in zijn Koninkrijk. 
Maar tegelijk voelen ze zich klein; 

ze zijn onmachtig, onrein en zondig. 

Hun godservaring is echter ook een uitdaging. 
 

Onze Kerkgemeenschap  

is een boot die zijn weg  

zoekt in moeilijk vaarwater. 
Laten we vertrouwen geven  

aan God 
en uitvaren met die boot 

met alle vrouwen en mannen  
die de zeilen willen bijzetten  

om naar Gods haven uit te varen.  



Wij bidden U dan, God, 
laat de Geest van Jezus wonen 
overal waar wij gaan. 
 

Geef ons aandacht voor elkaar: 
voor hen van wie wij heel veel houden, 
maar ook voor hen die wij niet sympathiek  
vinden of die wij uitsluiten. 
Maak ons even gastvrij als Jezus. 
 

Bewaar in uw en onze liefde hen  
die door de dood heen zijn gegaan (…)  
laat hen samen met Jezus delen in uw eeuwige liefde. 
 
Zo mogen wij dromen  
van een nieuwe toekomst:  
alle mensen in vreugde bij elkaar, 
één feesttafel waar iedereen mag aanzitten, 
een stad van vrede, uw Rijk onder ons. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer, maak dat wij vredestichters zijn, 
die eerder het goede bevestigen  
dan het kwade aanrekenen. 
Moge wij, daar waar we kunnen, 
de eerste stap zetten  
om recht en verzoening te bewerken. 
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten. 
Wij bidden speciaal voor vrede  
in het Midden Oosten,  
in Irak, Syrië en Centraal Afrika. 
Wil onze Gids zijn en ga ons voor. Amen. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe. 
 
Inleiding op de communie 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het 'Meer van Gennesaret' is een heel groot meer in het  

Noorden van Israël: ongeveer 150 km2, 12 km breed en  

21 km lang. Het is het laagst gelegen zoetwatermeer  

ter wereld (210m onder de zeespiegel).  

Het water ervan wordt gebruikt als drinkwater voor een groot 

gedeelte van Israël. Dit meer is bekend om de sterke  

wisselingen in het weer. Dit komt omdat er een groot  

temperatuurverschil is tussen de oevers en de veel hogere 

bergen rondom het meer. Plotseling kan de wind opsteken en 

vanaf de omringende bergen op het meer vallen, waardoor 

het stormt. Als de wind gaat liggen, wordt het meer weer 

rustig en kalm. Kolkend, woelig water was voor de joden een 

beeld voor situaties waarin mensen bedreigd werden; crisis, 

dood, zonde, vervolging, allerlei moeilijkheden, gevaren… 

Inleiding op de lezingen 

Beide lezingen vandaag zijn een roepingsverhaal.  
In de eerste lezing horen wij de roeping van Jesaja:  

stilaan wordt de profeet zich bewust wordt van zijn  
roeping en hoe hij daarbij God ervaart.  

Dit alles ziet hij in een visioen, maar wordt voor hem  

de uitdaging om in te gaan op Gods vraag. 
 

Het evangelie brengt het verhaal van de wonderbare  
visvangst: Jezus roept zijn eerste leerlingen op om  

mensen te redden en zo vissers van mensen te worden. 

 
Lezing Jesaja 6, 1-2a. 3-8  

 

Orgel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelie    Lucas, 5, 1-11  
 

Homilie  

 
 

Voorbeden  
God, vandaag bidden wij  
om mensen die geroepen worden, 
nu meer dan ooit: 
 
Om vrouwen en mannen  
die verschillen overbruggen 
en tegenstellingen verzoenen, 
die warmte uitstralen, hoop wekken 
en uw kerk maken tot een gastvrij huis. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 = Zend mij, Heer naar uw mensen 
 
Om vrouwen en mannen  
die luisteren met aandacht  
voor de taal en de gevoeligheden van deze tijd, 
die in uw huis de dienst verrichten 
aan de tafel van het woord en het brood. 
Sengiya vuma ... 
 
Om vrouwen en mannen 
die in uw wereld de dienst verrichten 
van voetwassing en wonderbare spijziging 
die bestand zijn tegen ontgoochelingen 
en sterkte vinden bij elkaar en bij U, 
die wakend bij de bron, bij uw woord 
het water drinken dat hen doet herleven. 
Siya bonga ... 
 
God, geef herders aan uw kerk, 
geduldige vissers, met netten die niet scheuren, 
behoedsters van al wat bedreigd is, 
woordvoerders van uw boodschap 
allen samen uw ene, veelkleurige  
en meerstemmige gemeenschap. Amen. 

Roma n-na ... 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God 
die leven geeft en leven doet. 
 
Ik geloof in Jezus Messias, 
mens geworden Woord van God, 
die liefhad, de armen eerst, 
en voordeed wat echt leven is. 
 
Ik geloof in de Goede Geest, 
drager van het Levende Woord, 
die waait waar mensen samenzijn 
en beweegt wat was verlamd. 
 
Ik geloof in alle mensen 
voor wie deze God het Leven is, 
die samen Kerk willen zijn 
en teken van hoop voor de wereld. 

Ik geloof dat God van mij houdt 
zoals ik ben en worden zal, 
omdat ik het ben, uniek en enig, 
eeuwig geborgen in zijn Liefde. 
 
Ik geloof dat wij geroepen zijn 
te leven naar Gods Woord 
in navolging van Jezus Messias 
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen. 
 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, Gij draagt en voedt  
de wereld, dag na dag. 
Dieper dan we durven vermoeden  
zijt Gij overal aanwezig. 
Wij danken U voor die aanwezigheid  
die zo verborgen en kwetsbaar is,  
zo trouw en daadwerkelijk. 
Wij vertrouwen erop en leven van U  
zoals wij leven van het Brood en de Wijn,  
dragers van uw aanwezigheid. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Er is zo veel, Heer, in deze wereld, 
dat ons bezorgd maakt: 
er is strijd tussen mensen, 
er is armoede en veel lijden, 
er is onrecht bij klein en groot. 
En wijzelf zijn maar gewone mensen, 
beperkt en vaak machteloos. 
 

Daarom, Heer God, toon ons uw goedheid, 
zoals die verschenen is in Jezus,  
uw liefste Zoon onder de mensen. 
Hij besteedde al zijn energie  
aan het geluk van anderen. 
Hij deelde met hen het dagelijks brood, 
de kleine vreugden,  
maar ook het stil verdriet. 
Hij richtte hen op door zijn woord 
en door zijn liefdevolle nabijheid. 
Hij heeft zijn hele leven met hen gedeeld 
tot het bittere einde toe. 
 

Maar Gij hebt Hem verheven  
in de heerlijkheid van de verrijzenis. 
Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Heer God,  
wij zijn hier samen op Jezus’ uitnodiging, 
wij vinden elkaar rond deze tafel 
en worden stil bij wat Hij heeft gedaan. 
Zijn afscheidsmaal staat ons nog steeds voor ogen  
(…) 


