
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Slotlied 
Kijk, alles is nu klaar voor ons vertrek van hier: 
de tafel leeg, de boeken dichtgedaan. 
Want wat hier is geleerd en wat hier is gevierd, 
dat onthoudt ons hart als wij naar buiten gaan. 

 
De wijde wereld in de wijde wereld in, 
en doe iedereen daar de groeten van God. 
Geef alle mensen overal een hand vol vrede. 
 
De lampen mogen uit, de kaarsen weer gedoofd. 
Alleen het licht van God brandt voor altijd. 
Het straalt in ieder mens en wie dat echt gelooft, 
gaat op weg met warmte en met vrolijkheid. 
 
Nog even klinkt dit lied, dan wordt het hier weer stil, 
want wij gaan weer naar huis en school en werk. 
Maar zingen van geluk, dat kan waar je maar wilt: 
neem Gods blijde boodschap mee vanuit de kerk. 
 
 

 

Welkom op de receptie. 

Dank om uw steentje dat u bijdraagt 

en om wat u hebt meegebracht. 

 

 

 UITNODIGING 

TEREKENFEESTEN  
2019 

Graag maken wij je alvast "warm" voor onze 

komende Terekenfeesten in feestzaal Ons Huis, 

Schoolstraat 270. 
 

zondag 18 augustus vanaf 11u45:  

mossel- en palingfestijn  

woensdag 21 augustus om 14u30:  

ontspanningsnamiddag met Rudi Clark  

vrijdag 23 augustus om 14u30: kaarting 

zaterdag 24 augustus vanaf 18u:  

mossel- vol au vent- of stoofvleesfeest met muzikale 

afsluiter door Leopold IV. 
 

We hopen jullie op één van deze dagen te mogen 

verwelkomen. De folders om in te schrijven zijn eind 

juli beschikbaar, maar ook via de website kan dat: 

www.sintjozeftereken.be. 
 

Natuurlijk zijn helpende handen ook meer dan welkom, 

om folders te bussen bv per fiets, eind juli, 

om mee te helpen in de keuken, de zaal klaar te zetten, 

tafels te dekken, drank of eten op te dienen evenals de 

desserts, af te wassen, ... 

Is dat niets voor jou, maar kan je iemand warm maken? 

Zeker doen, want om veel eters te bedienen, is het goed 

dat we met velen zijn. DANK! 

 

Lied door het jeugdkoor Gaudeamus uit Sinaai  

 en allen samen 

 
Allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor:  
In blind vertrouwen in God die ziet,  
geneest wat leeft aan pijn en verdriet…  
Allen:  
… zien met nieuwe ogen.  
 
Allen:  
In stormwind zoeken naar evenwicht.  
In duisternis een spoor van licht 
zien met nieuwe ogen.  
 
Koor:  
Een blinde vlek wordt een gezicht,  
en woorden vormen een gedicht.  
Allen:  
Zien met nieuwe ogen.  
 
Allen:  
Een vreemde wordt een tochtgenoot,  
verbonden bij het breken van brood.  
Zien met nieuwe ogen.  
 
Koor:  
Een open Kerk en ook vandaag,  
weer welkom zijn en iedereen graag 
 
Allen:  
zien met nieuwe ogen.  
 

Zondag 23 juni 2019  
Sacramentszondag 

DANKVIERING 

 
 
 
 

    

DELEN MET ZOVELEN 



Allen:  
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan,  
en durven wij Gods wegen gaan.  
Zien met nieuwe ogen. 
 

Welkom aan… 
Allen dragen we ons steentje bij  

(groot, klein, recht of wat schever...)  

en het wondere is: we zien met nieuwe ogen! 

 

Gebed om nabijheid 
Het werkjaar is weer voorbij.  

Daarom willen we dankbaar terugkijken. 

 

Dankjewel, God, dat Jij ons optilt 

op momenten dat we het moeilijk hebben. 

Dankjewel dat Jij ons optilt 

als er onvrede is in de groep. 

Dankjewel, God, dat Jij ons optilt 

als we van iemand uit onze groep  

afscheid moeten nemen. 

Dankjewel, God, dat Jij ons optilt 

en ons helpt om "dankjewel" te zeggen 

aan wie ons helpt. 

Wij vergeten dit al eens, maar Gij, God, 

helpt ons om anderen aandacht te geven. Amen. 

 

Lied   you raise me up 

Vertaling  
Wanneer ik me slecht voel, oh mijn ziel, zo wazig,  
wanneer problemen komen en mijn hart me verbrandt  
dan, ben ik er nog en wacht hier in de stilte, 
tot jij komt en een tijdje bij me zit.  
 
Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan.  
Jij tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen.  
Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders zit.  
Jij tilt me op...tot meer dan wat ik kan zijn.  
 
Er is geen leven - geen leven zonder zijn honger.  
Elk rusteloos hart dat zo imperfect klopt.  
Maar wanneer je komt en ik vervuld ben met twijfel,  
soms, denk ik dat ik de eeuwigheid zie.  
Jij tilt me op … 
 

Gebed  

God, mag deze gemeenschap een plaats zijn 

waar mensen elkaar blijven vinden 

om vreugde en verdriet te delen, 

waar onmacht en teleurgesteld-zijn  

niet over het hoofd worden gezien. 

 

God mag dit huis een plaats zijn 

waar mensen zich thuis voelen, 

waar ze danken om alles wat goed is gegaan, 

waar ze geborgenheid en veiligheid ervaren. 

Amen 

 

 

 

Gebed om vrede 

Het is niet nodig dat mensen weggaan zonder eten, 

zei Jezus tot zijn leerlingen.  

Geeft gij hun maar te eten. 

God, Gij spreekt ons aan en maakt ons gevoelig 

voor de noden in onze wereld. 

Gij stilt de honger en lest de dorst zodat wij kunnen 

samenleven in vriendschap en vrede met elkaar. 
 

Die vrede van de Heer zij altijd met u.  

En met uw geest. 

Delen wij deze vrede met elkaar. 

 

Communie Ondertussen zingt het koor 2 liederen: 

In een wereld vol lawaai  
waarin alles sneller dan snel moet 
lijkt geloven vaak zo saai 
ben je een watje als je het wel doet 
moet het enkel om de lol gaan 
lekker samen uit je bol gaan 
en dat maakt me soms verward 
dan zoek ik naar de stilte, de stilte in mijn hart. 
 
Stil stil stil, maak me stil van binnen 
stil stil stil, ik wil opnieuw beginnen 
daarom kom ik nu en ik wacht op U 
dat is alles wat ik wil, maak me stil. 
 
Op de straat en de tv, overal zijn harde geluiden 
en ik doe er zelf aan mee 
schreeuw het uit als ik in zo'n bui ben 
want ik wil niet graag voor gek staan 
maar soms moet ik naar een plek gaan 
waar geen mens me storen kan 
dan zoek ik naar de stilte waar ik U horen kan. 
 
stil stil stil... 

Hoog boven de wolken, boven alles uit. 
dicht bij alle vogels, stilte geen geluid. 

Vliegen over de bergen, alles lijkt zo klein. 
Kinderen zijn dwergen, huisjes marsepein. 

Wind blaast door de bomen, zachtjes heen en weer. 
Wat je van hierboven ziet, dat vergeet je nooit meer. 

 

Om in stilte te lezen 
'Van elkaar houden 

is de kunst elkaar steeds te zien met nieuwe ogen. 

'Van elkaar houden' betekent leren vergeven. 

'Van elkaar houden' ligt in kleine dingen,  

ogen die je begrijpend aankijken,  

oren die stil naar je luisteren, 

een hand die zacht door je haren streelt,  

het gevoel dat iemand aan je denkt,  

je veilig en geborgen weten, 

kleine dingen in je leven 

grote waarden  

en kansen geven. 



 Gij, God hebt Hem nieuw leven gegeven 

in de heerlijkheid van de verrijzenis. 

Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 
 

Heilig heilig heilig, zo zingen alle eng’len  
Heilig heilig heilig, klinkt het de hemel door.  
Heilig heilig heilig, kom zinge met ons dit loflied.  
God is geweldig, God is fantastisch,  
God is in al wat leeft.  
God is geweldig, God is fantastisch,  
God is in al wat leeft.  
Hemel en aarde ’t zal vergaan,  
maar Gods woorden blijven steeds bestaan. (X2)  
Altijd, blijven steeds bestaan, ja echt voor altijd,  
blijven steeds bestaan. Heilig….. 
 

Jezus nam het brood en de vis en dankte. 

Hij dankte om die jongen en die eerste druppel 

die toch niet op een hete plaat viel. 

Hij zegende het brood, 

en gaf het daarmee zijn diepste bestemming: 

in de wereld van God is er brood om te delen. 
 

Daarom ging Hij met zijn leerlingen aan tafel, 

die laatste dag van zijn leven …  

 

Zijn dood gedenken wij 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 
 

Samen komen wij tot U, God, 

met dit brood en deze beker en wij bidden U: 

gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 

en aanvaard dit samenzijn als een teken  

van onze toewijding. 
 

Gedenk alle mensen, 

gedenk hen die gestorven zijn,  

zij die we bij naam noemen (…), 

zovele mensen die ons dierbaar waren, 

maar ook wiens naam nooit meer genoemd wordt. 
  

Zo mogen wij geloven  

in een nieuwe toekomst:  

alle mensen in vreugde bij elkaar, 

één tafel waar iedereen mag aanzitten, 

een stad van vrede, uw Rijk onder ons. 

  

Onze Vader  Bidden we samen, hand in 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 heer-

lijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Eerste lezing 

Vrijwilliger zijn … 

is het mysterie van het openstaan voor 

en het zich geven aan de ander. 

Zonder dat je er wat voor vraagt,  

zomaar jezelf schenken 

in de hoop dat de kiem die je geeft 

vrucht zal dragen. 

Is een wegwijzer zijn, liefdevol leiden 

en soms alleen op de bres staan  

als steun voor de ander. 

Vrijwilliger zijn … 

is willen dat anderen van jou genieten, 

jezelf als voedsel geven 

voor de groei en de bloei van jouw medemens. 

 

Vrijwilliger zijn … 

is gewoon geven wat je in je draagt. 

Het is een verrijking voor jezelf 

om deugd te hebben aan menselijk contact, 

om je eigen beperkingen te leren aanvaarden, 

om blij te zijn dat je mee mag werken 

aan de opbouw van een samenleving. 

 

Vrijwilliger zijn … 

is kans om zelf te groeien. 

Je krijgt zoveel terug als je zelf geeft. 

 

Dank je wel om je vrijwilliger zijn … 

 

Lied 

Alleluia 
 

Inleiding op het evangelie 
De vrienden keken wat meewarig:  

vijf broden en twee vissen, wat is dat voor zo’n grote 

massa… een druppel op een hete plaat?! 

In het Nieuwe Testament wordt vaak gesproken  

over brood. Geen brood betekende geen eten, 

zo simpel was dat. Als Jezus het heeft over brood,  

heeft Hij het over wat écht nodig is om te leven. 

 

Evangelie  Lucas 9, 11b – 17   

Drie kruisjes:  Jezus, ik denk aan Jou 

   Jezus, ik spreek over Jou 

   Jezus, ik hou van Jou   

 

Lied Alleluia 
 
Homilie 

 

 

Voorbeden 
Van een beker water op een snikhete dag, knap je op. 

Van het brood en de vis die Jezus liet uitdelen, 

knapten meer dan 5000 mensen op. Van onze God,  

die met ons maaltijd wil houden, leven wij. 

 



Ouder en grootouder met bloemen 
Bidden wij voor de kinderen die voor het eerst  

Jezus mochten ontvangen  

en voor de jongeren die door het Vormsel  

hun geloof vernieuwden: dat zij het vuur  

van Jezus’ Geest brandend houden. 

Dat wij samen zorg dragen voor hen zodat ze  

kunnen openbloeien en gelukkige mensen zijn. 

 
Lied 
Als je vraagt  
dan zul je krijgen,  
als je zoekt  
dan zul je vinden,  
als je klopt dan doe ik open. 
 
Doopcatechist en iemand die zieken bezoekt  
met kaarsen 
Bidden wij voor alle dopelingen, 

dat zij steeds 'het licht' van de toekomst zien. 

Bidden wij voor hen die ziek zijn,  

zware tegenslag moeten verwerken  

of iemand hard missen: dat er mensen zijn  

die warmte en ondersteuning geven. 

Bidden wij voor alle die gaan trouwen,  

al gehuwd zijn en jubilarissen, 

dat ze het vuur in hun relatie brandend houden. 

 
Twee vrijwilligers met steentje  
Bidden wij voor allen die hun steentje bijdragen  

voor onze geloofsgemeenschap: 

dat zij enthousiast blijven - vol van Gods Geest -  

en anderen laten zien met nieuwe ogen. 

 

Lied 
Als je vraagt dan zul je krijgen, ... 
 
Iemand die communie brengt met brood  
Bidden wij voor onszelf: 

dat wij onze broden en vissen, onze talenten  

delen en leven voor wat echt noodzakelijk is. 

 
Lid van een beweging met wijn  
Bidden wij voor alle leden van onze bewegingen, 

KWB, OKRA, FEMMA, LG: 

dat ze de wijn van vreugde, vriendschap  

en nabijheid ondervinden op de bijeenkomsten. 

 

Lied 
Als je vraagt dan zul je krijgen, … 
 

Offerande  ondertussen zingt het koor:  

Wij hebben veel van Jou gekregen, 
daarom heb ik iets meegebracht. 
Ik wil iets van mezelf geven. 
‘k Heb er lang over nagedacht. 

Ik breng een kaars met stralend licht 
en tover een lach op jouw gezicht. 
Ik breng een bloem uit de natuur 
hun geur en kleur, die zijn zo puur. 
Ik breng wat brood want wat zei Jij? 
‘Neem en eet, ’t is een stuk van mij.’ 
Ik breng wat wijn, het wordt Jouw bloed. 
Neem en drink, leef zoals het moet.  
 

Gebed over de gaven 

Heer, 

Gij geeft mij een taak om aan te werken, 

een toekomst om naar te streven, 

een doel om naar te richten 

en raad om op te volgen. 

Gij toont mij een weg om te gaan, 

en een plaats om te rusten. 

Gij leert mij een lied om te zingen, 

een woord om te troosten, 

een gebed om te danken. 

Gij richt mijn handen om te steunen, 

mijn oren om te luisteren, 

mijn hart om te beminnen, 

en mijn ogen om te bewonderen. 

Gij geeft mij brood om te delen,  

geduld om te wachten, blijheid om door te geven, 

moed om vol te houden  

en een vriend(in) om dat samen te doen.  

Gij schenkt ons uw gaven, God, 

zo mogen wij een teken zijn van U zelf. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Op dit feest van het sacrament, het brood als  

teken van Jezus zelf, nodigen we graag alle  

mensen uit die bij iemand de communie brengen 

om aan het altaar te bidden rond het leven van 

Jezus dat we hier delen. 
 

De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen we dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Er is zo veel, Heer, in deze wereld, 

dat ons bezorgd maakt: 

er is strijd tussen mensen, er is armoede en lijden, 

er is onrecht bij klein en groot. 

Wij, mensen voelen ons vaak machteloos. 
  

Maar Gij, God, toont ons uw goedheid, 

zoals die verschenen is in Jezus,  

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 liefdevolle nabijheid. 

Zijn hele leven deelde Hij,  

tot het bittere einde toe. 


