
Communie 
 

Slotgebed 
Wij bidden U, God, geef ons het inzicht en de wil  
om ons ‘christen zijn’ gestalte te geven  
in het leven van elke dag. 
Schenk ons uw Geest van sterkte 
om onze verantwoordelijkheid op te nemen 
en om vol te houden  
waar doorzettingskracht wordt gevergd. 
Geef ons de kracht om verder te gaan,  
ook wanneer de weg lijkt dood te lopen 
en schenk ons sterkte om de aangegane  
engagementen tot het einde toe uit te voeren. Amen.
   

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen kiezen wegen waar lammen kunnen gaan. 
Mensen spreken woorden die een dove kan verstaan. 
Mensen willen ogen zijn voor wie geen licht meer ziet. 
Mensen dragen mensen en het duister haalt het niet.  
 Een woord van ... 
 

Geest van God die leven geeft, ademruimte, kracht, 
Geest die wijs maakt, mensen raakt 
en zendt naar wie hen wacht.  
Zet mij op het spoor van Jezus,  
sterk mij, vuur mij aan, 
dat ik dankbaar, warm en blij getuig van uw bestaan.  
 Een woord van ... 
 

Mededelingen 
 

Zending  
 

Zegen 

Ga je op reis? Stuur je ons een kaartje? 

We krijgen in de kerk graag een bord vol.  
Zo blijven we wereldwijd verbonden. 

Ga je niet op reis?  
Hopelijk kan je mee genieten. 

Dank om je kaartje te sturen naar: 

Parochiesecretariaat Sint-Jozef, Tereken 5a 
9100 Sint-Niklaas, België. 

We wensen je van harte  
een mooie vakantie! 

Lied   

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 
Om de naam Jahwe te vertalen hebben wij twee 
zinnetjes nodig: Ik ben er en Ik zal er zijn. In de 
loop van het voorbije werkjaar mochten we bij  
verschillende gelegenheden vieren dat God er is 
voor ons. Vandaag willen we Hem danken omdat 
Hij ons beloofd heeft dat Hij er ook steeds zal zijn. 
Wij hebben vertrouwen in zijn nabijheid. 
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Ik zal  er  zijn  ! 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodatabank/large/28931/


Bidden om Gods nabijheid  
God, wees ons nabij, wees alle mensen nabij. 
In het doopsel geeft Gij leven 
dat groter en sterker is dan de dood. 
In het vormsel laat Gij mensen delen 
in de kracht van uw Geest. 
Zieken zijt Gij nabij  
met de genade van de ziekenzalving. 
Kinderen en volwassenen nodigt Gij uit 
om samen het Brood van Leven te delen. 
Gij zijt een God van vergeving 
voor ons, mensen die fouten maken. 
Uw liefde legt Gij in het hart van mensen 
die elkaars leven willen delen in het huwelijk. 
God, wees nabij bij alle mensen die zich inzetten 
om uw koninkrijk met elkaar op te bouwen 
in onze wereld. Amen.  
 
Loflied 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
Gebed  
God, 
elke mens verdient uw liefdevolle aandacht.  
Daar mogen ook wij op hopen. 
Wij danken U voor deze Woorden van Jezus 
die geloof en vertrouwen in ons wekken. 
Zij laten ons zien 
dat wij er niet alleen voor staan, 
nu niet en nooit. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
Om het verhaal van God gaat het ons, jaar na 
jaar. Een God die heet: Ik ben er en Ik zal er zijn. 
Jezus roept in het evangelie op tot vertrouwen: 
“Wees niet bang; zelfs de haren op je hoofd  
zijn geteld.” 

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 tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, Uw eerste woorden  
tot uw leerlingen van toen en nu zijn:  
“Vrede zij met u. 
Staar u niet blind op wat voorbij is 
of wat je overkomt. 
Laat de hoop niet varen.” 
Wij bidden om vrede 
in ouders die hun kinderen tot rust laten komen, 
in mensen die naast het bed van een zieke zitten, 
in mannen en vrouwen die elkaar liefhebben, 
in kinderen die hun grootouders vreugde brengen, 
in vrijwilligers die dienstbaar zijn, 
in zoveel mensen die wereld beter maken. 
Laat uw vrede ons allen gelukkig maken. Amen. 

 

Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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. 

Om in stilte te lezen 
 

Misschien hebben we alleen maar  
wat rust nodig. 
Een nacht goed slapen lost menig probleem op. 
 

Misschien hebben we alleen maar  
wat afstand nodig. 
Wat nu nog uitzichtloos lijkt,  
kan er morgen al heel anders uitzien. 
 

Misschien hebben we alleen maar  
iemand nodig die bij ons is,  
die met ons meevoelt, die ons begrijpt. 
 

En laten we niet vergeten: 
ook wanneer wij al onze kaarten  
hebben verspeeld,  
heeft God nog altijd een laatste troef in handen. 

    Phil Bosmans 



Wij danken U voor hen 
die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 
voor de moedigen, die het nooit opgeven. 
 
Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft 
hoe wij met elkaar kunnen omgaan 
armen kunnen helpen, 
bedroefden kunnen troosten, 
voor zieken kunnen zorgen 
en een hart kunnen hebben 
voor mensen die nergens meetellen. 
 
Om zijn voorbeeld, 
om de manier waarop Gij ons lief hebt 
willen wij U danken en zingen daarom: 
 
Heilig, heilig, heilig … 
 
God, onze Vader, 
die het vuur van uw liefde gelegd hebt 
in de harten van de mensen, 
hou dit in ons brandend. 
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 
om het brood te delen met elkaar. (…) 

God, wij danken U 
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 
maar Hem nieuw leven gegeven hebt 
voor altijd. 
 
Jezus heeft ons geleerd 
dat niemand groter liefde heeft 
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander. 
Moge die boodschap in ons verder groeien. 
 
Hij doet ons ook geloven in leven 
in verbondenheid met velen, 
zelfs met hen die door de dood van ons 
zijn heengegaan en leven in uw grote liefde (…) 
 
Zo kan in verbondenheid 
van de ene mens met de andere 
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan, 
uw koninkrijk van vrede en vriendschap. 
Daarvoor bidden wij: 
 

Eerste lezing  
Om het verhaal van God en de mensen gaat het  
en vooral: om mensen als verhaal van God. 
En dan vertellen mensen elkaar  
hun eigen verhalen van geloof en ongeloof, 
van zoeken en soms vinden, 
van vragen stellen en inspiratie krijgen. 
Dat blijft ook vandaag een boeiend verhaal 
van onvoorwaardelijke liefde; 
mogen vertrouwen en hopelijk ook  
af en toe voelen dat we - wie we ook zijn -  
gekend, bemind en aanvaard zijn. 
 

Dat verhaal willen we blijven vertellen 
in de wereld die roept  
om bevrijding, om solidariteit en verlossing. 
We willen het blijven doorvertellen  
aan onze kinderen omwille van de toekomst, 
altijd onderweg. 
 

Een kerk in de woestijn, altijd gaande  
en altijd op zoek naar zoveel heel gewone tekens  
van liefde, van heil, van hoop 
in het dagelijkse leven van de mensen.  
 

Omdat God van verhalen houdt  
omdat mensen mogen bestaan  
als verhaal van God 
en omdat zijn verhaal … verder gaat … 
 

Een stukje muziek 
 
 

Evangelie   
Matteüs 10, 26-33  
 

Lied    
 



Wij zijn een schakel van de keten,  
verbintenis van hoop, 
mensen op zoek naar beter weten,  
oprechte levensloop. 
Er is geen God aan onze zijde die zegt:  
zo ga je goed. 
Wel één die roept door alle tijden: 
zoek verder, het komt goed. 
 
Homilie 
 
Voorbeden   
Door ouders wiens kindje werd gedoopt: 

Wij danken God voor de belofte van leven 
aan onze kinderen bij hun doopsel. 
Wij bidden dat zij mensen mogen ontmoeten 
die hen Gods liefde laten voelen. 
 
 
 
 
Door leerkracht 

Wij danken God dat wij kinderen mochten  
begeleiden naar hun eerste communie. 
Wij bidden dat zij gemeenschappen mogen vinden 
waar zij als kind mogen mee eucharistie vieren. 
Ga met ons door de dagen ... 
 

Door vormeling: 

Wij danken God dat wij de kracht van zijn Geest 
mochten ontvangen in het vormsel. 
Wij bidden dat wij ons als jonge mensen  
gedragen mogen voelen door de volwassenen. 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Door koppel dat huwde:  

Wij danken God dat Hij onze liefde gezegend heeft 
in het sacrament van ons huwelijk. 
Wij bidden dat wij verder mogen groeien in liefde 
met Gods hulp en de liefde van mensen rond ons. 
Ga met ons door de dagen ... 
 

Door iemand van de geloofsgemeenschap: 

Wij danken God omdat Hij onze tekorten vergeeft 
en blijft geloven in het goede in ieder van ons. 
Wij bidden dat wij zelf even vergevensgezind zijn 
voor de fouten van andere mensen. 
Ga met ons door de dagen ... 
 

Door iemand vanuit Welzijnszorg: 

Wij danken God omdat Hij er is voor ons, 
ook bij ziekte, lijden en sterven. 
Wij bidden dat ook wij mensen nabij kunnen zijn     
wanneer zij het moeilijk hebben. 
Ga met ons door de dagen … 
 
 
 
 
 

Door verantwoordelijke van parochiale beweging 

Wij danken God voor alle mensen die zich inzetten  
in verenigingen en werkgroepen. 
Wij bidden dat ons kerk-zijn steeds een dienst is  
aan de mensen en de wereld. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, 
Schepper van alle leven, 
Vader van alle mensen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
die gekomen is  
om te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van alle onrecht, 
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen. 
 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden de levende Heer. 
 
Ik geloof in Gods Geest, 
die werkzaam is  
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. 
 
Ik geloof in de Kerk van Christus, 
die, uitgerust met de kracht van de Geest, 
gezonden is om mensen te dienen. 
 
Ik geloof in de vergevende liefde van God, 
die de macht van de zonde zal breken 
in ons en in alle mensen. 
 
Ik geloof dat de mens zal leven 
van Gods liefde voor altijd. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Liefdevolle God, 
die ons, kleine mensen, nabij zijt, 
samen met deze gaven van brood en wijn 
leggen wij ook ons leven in uw handen. 
Aanvaard ons zoals wij zijn 
en herschep ons - rond deze tafel - 
tot mensen naar uw hart, 
die in waarheid de weg van Jezus gaan, 
uw Woord, uw Genade voor nu en altijd. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, wij willen U danken voor al  
die mensen, die, door de eeuwen heen, 
uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 
 
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen 
die op stap gaan naar een betere wereld, 
naar de realisatie van uw rijk 
van vrede en gerechtigheid. 


