
Samen 

Mijn wens voor deze vakantietijd is dan 

dat je elke avond zachtjes kan zeggen:  

het leven is heerlijk,  

mijn vrienden zijn goed, ik ben tevreden.  

Dank je wel, God, dat ik mij bij Jou  

veilig en geborgen weet. 

 

Slotlied met de vormelingen vooraan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als God het hart van kleine mensen 
tot zijn thuis wil kiezen, 
dan kunnen wij alleen maar geven, 
nooit meer iets verliezen.  
 

Zegen 

We vonden het heel fijn dat jij er bij was:  

dank je  wel!  

Daarom nodigen wij jou ook graag uit  

voor de vieringen en activiteiten  

van volgend werkjaar! 

Er is regelmatig  

een gezinsviering  

(soms met koor). 

Je vindt alles op:  

www.sintjozeftereken.be 

Lied bij het begin   
we zingen het refrein, strofe 1, refrein, strofe 4  

en het refrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwelkoming 
Eerste communicant 

Wie wil dat niet: zich veilig voelen en geborgen, 

leven zonder zorgen, zoals een lammetje  

zich veilig voelt bij de Goede Herder. 
 

Iemand vanuit OKRA: Annie 

Wie wil dat niet: leven in het licht  

zodat zieken in onze beweging kracht krijgen 

en hulpverleners, vluchtelingen  

en slachtoffers van aanslagen  

hun leed kunnen dragen. 
 

Ouders dopeling en doopcatechisten: Joris en Sofie 

Wie wil dat niet: kinderen een hand reiken,  

zoals wij dat willen doen voor onze kleine Noor 

en ervaren bij andere ouders als we samen zitten  

om een doopviering voor te bereiden. 

Allen willen we verder durven kijken,  

een traan veranderen in een lach  

voor elke nieuwe dag. 
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Bij Jjou  

ben ik geborgen 



Stijn en Shauni gaan huwen:  

ook in naam van Jonas en Jacqueline, maar  

vermits Jacqueline momenteel met krukken 

loopt, is het moeilijker vooraan te komen. 

 

Wie wil dat niet: 

van elkaar houden zoals we zijn, 

elkaar te waarderen, te respecteren,  

te leven in geborgenheid, elkaar te 'horen'  

en te 'zien' zoals iedereen het verdient. 

Dit willen elkaar trouwens uitspreken  

in onze huwelijksviering, hier in deze kerk. 

Zo ook Jonas en Jacqueline. 

 
voorganger 

 

Zingend bidden om geborgenheid  

voor onszelf en anderen 
Voorzang 

Gij die geroepen hebt: "licht" 
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen,  
tot op vandaag. 
 

Koor 

Gij die geroepen hebt: ' O mens'  
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe,  
dat ik nog leef. 
 

Allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Koor 

Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan, één mensenkind. 
 

Voorzang 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
 

Allen 

Omdat Gij het zijt, ... 

Onze Vader samen 
Reiken we elkaar de hand 

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 

God, Gij wilt niets liever dan dat mensen  

leven in vrede met elkaar. 

Toch blijkt dat soms moeilijk te zijn. 

Een woord is snel verkeerd gezegd, 

we kwetsen soms zonder dat we het bedoelen. 

En toch mogen wij blijven geloven  

in de vrede die Gij mensen schenkt. 

Vrede die ons helpt om telkens weer bruggen  

te bouwen naar elkaar. 

Dank dat Gij ons die vrede, ook vandaag, schenkt! 

Geven wij die vrede dan ook door aan elkaar… 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

Mijn wens voor deze vakantietijd is… 
 
-Vormeling: Ward 
-Iemand vanuit Femma: Bea 
 
Lied (zie keerzijde) 

 
-Eerste communicant 
-Leerkracht: Miepol 
 

Lied (zie keerzijde) 

 

 

Om in stilte te lezen   Toon Hermans 

Je kunt geluk niet grijpen met je hand,  

niet zetten in een lijstje,  

niet binden in een hand.  

Je kunt het niet zelf maken  

van hout, van steen of zand.  

Ook niet van gras of hooi  

en omdat je het  

niet maken kan,  

is geluk zo mooi.  

Het is een ongeschreven liedje,  

de vogels zingen het uit,  

het woont in hoge hemelen  

en diep onder je huid. 



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. (instellingswoorden) 

  
Blijf bij ons, o Heer, blijf bij ons (3x) 
o Heer, blijf bij ons (2x). 
 
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 voor ons zorgen, maar ook van hen die wij 

nog niet genoeg liefhebben. 

 

God, mijn God,  

doden verjaren niet meer en toch …  

gisteren was het de verjaardag van mijn elf jaar 

geleden echtgenote.  

Geen feest, maar toch een innig  

moment van dankbare herinnering, 

de basis van hoop op morgen. 

Geen enkele viering in deze geloofsgemeenschap 

of er is een moment waar ons en uw medeleven, 

God, gevraagd wordt voor de overledenen  

van de voorbije week of maand. 

Maar ook voor al van wie we al geruime tijd  

afscheid hebben genomen,  

al dan niet bij naam genoemd. 

Wat een troostend gebeuren, 

die solidariteit tussen ons mensen en de dank-

baarheid dat Gij uw belofte houdt: 

wie in U gelooft, zal in eeuwigheid geborgen zijn. 

Is deze troostende geborgenheid van ons gebed, 

niet even proeven van de Verrijzenis,  

Gij, God en mens en mensen voor en met elkaar, 

in innigste verbondenheid. 

Laten wij elkaar nabij blijven,  

zoals Gij ons allen nabij zijt. 

Daarom vertrouwen wij U onze overledenen toe. 

Vandaag bidden we voor: ... 

Schenk hen uw vrede, Heer. 

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

Samen 

Goede Vader,  

wij willen eten van Jezus' Brood 

zodat wij meer en meer op Hem  

gaan lijken en doen wat Hij gedaan heeft: 

ons leven breken en delen met elkaar. 

 

Voorzang 

Voor allen die gekruisigd worden: 
wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien. 
 

Koor 

Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn  
in de handen van de mensen, 
 

Voorzang 

voor uw naamgenoten in ons midden:  
vluchtelingen, vreemden: wees niet niemand. 
 

Koor 

Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven,  
recht doen: dat zij staande blijven in ons midden. 
 

Allen 

Omdat Gij het zijt, ... 
 

Voorzang 

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in,  
ons vasthoudt, 
 

Koor 

Gij die vreugde schept in mensen,  
Gij die het woord tot ons gesproken hebt  
dat onze ziel vervult: 
 

Voorzang 

laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
 
Koor 

doe ons opengaan voor het visioen van vrede,  
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 

Allen 

Omdat Gij het zijt, … 
 
Koor 

Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan  
dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 
dat wij de aarde schenden  
en elkaar het licht ontroven. 
 

Zoals een hert reikhalst naar levend water,  
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,  
nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn,  
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
 

Voorzang 

Gedenk uw mensen  
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 

Een moment  

voor en met kinderen  

 



Lezing 1 Korintiërs 12-31; 13,1  

Er zijn verschillende gaven,  

maar de Geest die ze geeft, is één en dezelfde.  

Er zijn veel vormen van dienstverlening,  

maar de Heer die de opdracht geeft, is één en dezelfde.  

Er zijn allerlei activiteiten maar het is één en dezelfde 

God die alles in allen tot stand brengt. 

Samen vormen we één lichaam 

Een lichaam bestaat nu eenmaal niet  

uit een enkel deel, maar uit vele delen.  

De voet kan wel zeggen:  

'Omdat ik de hand niet ben, behoor ik niet  

tot het lichaam'. Hij hoort er zeker bij.  

En het oor kan beweren: 'Ik maak geen deel uit  

van het lichaam, want ik ben het oog niet.'  

Nee, ook het oor is een deel van het lichaam.  

Als het hele lichaam oog was,  

waarmee zouden wij dan horen?  

Of als het alleen maar oor was,  

hoe kunnen we dan ruiken?  

Het oog kan niet tegen de hand zeggen:  

ik heb je niet nodig.  

En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen:  

ik heb jullie niet nodig.  

 

Allemaal samen vormen wij dan ook  

het lichaam van Christus:  

Er zijn mensen die wonderen kunnen doen  

en personen die gaven hebben om zieken te genezen.  

Er zijn anderen die hulp verlenen,  

weer anderen kunnen leiding geven.  

We zijn niet allemaal apostel, profeet of leraar.  

We kunnen niet allemaal wonderen doen  

en we hebben niet allemaal gaven om te genezen. 

 

Maar de belangrijkste gave van dat alles is de liefde.  

Want als wij de liefde niet hebben, zijn wij niets. 

 

Homilie 

 

Een stukje accordeonmuziek 

 

Geloofsbelijdenis  

Vormeling Aukje 
Ik geloof in God. Ik hoor Hem. 

Allen 

Hij roept mij om steeds het goede te doen. 

 

Vormeling 

Ik geloof in Jezus, ik zie Hem. 

Allen 

Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 

  

Vormeling 

Ik geloof in de Geest. Ik voel Hem. 

Allen 

Hij geeft mij de kracht om door te gaan. 

 

 

Vormeling 

Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk. 

Allen 

Ik ben blij dat ik erbij hoor. 

  

Vormeling 

Ik geloof in Gods Koninkrijk. 

Allen 

Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen. 

Ik beloof heel mijn leven  

trouw te blijven aan dit geloof. 

Ik beloof mij in te zetten  

  

Offerande 
De omhaling vandaag is voor 'Nood in eigen stad'. 

Dus voor de werkgroepen die mensen helpen die het 

financieel heel moeilijk hebben: Welzijnsschakel,  

Welzijnszorg, Sint-Vincentius Tereken. 

Uw centje helpt hen weer wat verder.  

Van harte dank ervoor. 

 

Gebed over de gaven 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, onze Vader, wij danken U,  

want Gij hebt alles 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 wel, o Heer, dank U wel. (3x) 
o Heer, dank U wel (2x). 
 

Dank U God voor Jezus, Uw Zoon. 

Hij toont ons hoe goed Gij zijt voor ons. 

Ja, Vader, wij zijn U echt dankbaar, 

want Gij wilt ons gelukkig maken. 

Gij wilt dat mensen leven  

in vrede en vriendschap. 

Gij wilt niet dat iemand pijn of verdriet heeft. 

Jezus heeft ons dat laten zien. 

Goede Vader, wij willen U laten zien 

dat wij bereid zijn alles te doen 

wat mogelijk is om anderen gelukkig te maken. 

Wij willen hen de nodige zorg  

en waardering geven. 
 

Samen 

Dat willen wij U beloven God, 

maar het ook echt proberen te doen. 

Geef ons daarom Uw licht, Heer, 

en kom bij ons. 

 
Geef Uw licht, o Heer, kom bij ons (3x) 
o Heer, kom bij ons (2x). 


