
                                  DIENST VAN HET WOORD 
 

 

Openingslied:   
 

Wij zoeken U als wij samen komen 

 

 

 
 

Begroeting en inleiding 

 

Goedemiddag beste parochianen.  

Welkom in Naam van de Goede God, 

die met zijn zorgende trouw ons omringt, 

die voor ons is: Vader, Zoon en Heilige Geest.Amen. 

 

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.  Daar de 

Heilige Jozef patroonheilige is van onze parochie is het een mooie aanleiding 

om in deze viering extra aandacht aan hem te wijden. Aan Sint Jozef werd ooit 

de taak toevertrouwd behoeder en beschermer te worden van Jezus.  

Wij allen worden vandaag geroepen om net als Jozef zorg te dragen voor de 

vervulling van Gods plan. 

Wij wensen u een mooie viering toe. 
 

Gebed om vergeving:  

 

Heer, U maakte ons met ogen en U gaf ons het licht, 

vergeef ons, onze naaste valt soms buiten ons gezicht. 

 

HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 



U maakte ons met oren en U gaf ons het woord, 

vergeef ons, onze naaste wordt soms niet door ons gehoord. 

 

HEER, ONTFERM U OVER ONS.  

 

U maakte ons met voeten en handen en U gaf ons het werk, 

wat jammer dat onze naaste daar soms niets van merkt. 

 

HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

Vergeef ons, Heer, wij vragen U om Uw liefde, die 

verdrijft de pijn, 

daarmee hopen wij voor ieder mens een groet van U 

te zijn. 

AMEN. 

 

Lofzang:  Zingt van de Vader 

 

Zingt van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wilt zijn naam bezingen 

houdt Hem in ere! 

 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 

houdt Hem in ere! 

 

Zingt van de Geest, adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houdt Hem in ere!  

 

 

Openingsgebed  

 

Laat ons bidden… 

 

Goede God, 

De heilige Jozef was getrouw, gerechtig in uw ogen, 

en toen Uw Zoon op deze wereld kwam, 

hebt Gij aan zijn waakzame voorziening 

de zorg voor dit gebeuren toevertrouwd. 



Schenk ons het gehoorzaam geloof en de algehele toewijding 

die de heilige Jozef hebben gekenmerkt 

toen hij met het werk van zijn handen 

de Heiland van de wereld heeft gediend, 

Jezus Christus, onze Heer, 

die met u leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

We gaan nu luisteren naar de lezingen. 

 

Eerste lezing: Soms ontmoet je een mens. 

 

Soms ontmoet je een mens 

bij wie je mag zijn 

zoals je bent, onzeker en klein. 

Iemand bij wie je veiligheid vindt 

en weet dat je ondanks je fouten 

echt wordt gekend. 

 

Soms ontmoet je een mens 

met een warm voelend hart. 

Daar voel je je geborgen 

in leed en in smart. 

In aanvoelend weten, 

zonder te vragen 

wordt je geholpen 

jouw zorgen te dragen. 

 

 

Soms ontmoet je een mens 

die jouw warmte vraagt. 

En die jij jouw innigste liefde toedraagt. 

Zo ontstaat harmonie, 

is het leven goed om te leven. 

Met wat jou geschonken is, 

mag je verder leven. 
   
 
 

 

 

 

 

 



Tussenzang:  Psalm 27  (GVL. Blz. 48)  

Refrein: 

De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 

 

De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 

De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 

voor wie zou ik beducht zijn? 

 

Refrein. 

 

Dat éne vroeg ik van de Heer, 

dat is al mijn verlangen: 

daar te zijn in het huis van de Heer, 

al de dagen mijns levens. 

 

Refrein. 

 

Heer, hoor mijn aanroep tot U, 

geef mij genadig uw antwoord. 

Gij zegt en mijn hart spreekt het na: 

zoekt mijn aanschijn, 

uw aanschijn Heer, wil ik zoeken. 
 

Refrein. 
 

 

 

Evangelie: Lucas 2, 41-51 

 

Elk jaar trokken de ouders van Jezus voor het paasfeest naar Jeruzalem. 

Toen hij twaalf was geworden , gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de 

feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef hun zoon 

Jezus in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de 

veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een 

hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen 

ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te 

zoeken. Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er tussen de 

rabi's, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, 

stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze Hem daar 

zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: “Kind, hoe kon je ons dit 

aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.”  



Hij zei tegen hen: “Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet 

dat ik bij mijn Vader moest zijn?” Maar zij begrepen deze uitspraak niet. 

Hij ging met hen mee naar Nazareth en schikte zich naar hen. Zijn moeder 

bewaarde allen in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man, die 

steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen. 
 

 

Acclamatie: 270a 

Uw woord is waarheid, Heer, 

Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. 

Wie zal ons leiden.  

                                

                                

Overweging 

 

Moment van stilte 

 

Laten we gaan staan, als u kunt, om samen ons geloof te belijden  

 

Geloofsbelijdenis  bidden 

 

Ik geloof in God 

die hemel en aarde, 

ruimte en vrijheid heeft geschapen. 

En in zijn Zoon Jezus, 

die mens geworden is zoals wij. 

En in de Geest die ons bezielt, 

heelt en beschermt. 

Ik geloof in God, 

die ons mensen heeft geschapen 

als mensen om van te houden. 

En in zijn Zoon, 

die hart heeft voor elke mens 

en niemand verloren laat gaan. 

En in de Geest, 

die ons mensen openmaakt en bemoedigt. 

Ik geloof in elke mens, 

dat hij een mens van God is, 

altijd de moeite waard. 

Ik geloof in mensen 

die elkaar beschermen, 

die uit zijn op gemeenschap. 

Ik geloof dat ons leven 

zo sterk is en kostbaar, 

dat het nooit zal vergaan; 

dat het gekend en bemind 

bewaard zal blijven 

in de handen van God, 



Schepper van alles wat leeft. 

Dat geloof ik omwille van Zijn Zoon 

die voor ons de dood heeft verdreven. 

Amen. 

 

 

Voorbede 
 

Acclamatie   

   

 

 
 

Vol vertrouwen leggen we nu onze zorgen en bekommernissen in Gods 

handen: 

 

 

-Voor allen die de zorgen voor de dag van morgen niet aankunnen. 

Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen helpen en bemoedigen. 

 

Laten wij zingend bidden...... 

 

-Voor zieken en mensen in nood 

die op zichzelf zijn aangewezen. 

Dat zij blijven geloven in een liefhebbende  God. 

 

Laten wij zingend bidden...... 

 

-Voor onszelf. 

Dat wij in de ontmoetingen met onze medemens 

in een luisterend oor en helpende handen Jozef zorgende liefde aan het 

werk mogen zien. 

 

Laten wij zingend bidden...... 

 

Voor alle vrijwilligers die op de achtergrond onze mooie kerk draaiende 

houden. 

 

Laten wij zingend bidden..... 

 

Heer, onze God, Gij hebt Jozef een rechtschapen man, uitverkoren om voor 

uw zoon, Jezus te zorgen. 

Inspireer ons, Vader, opdat wij trouwe getuigen zouden zijn van het evangelie 



altijd en overal, midden in een wereld, die zo wanhopig op zoek is naar 

broederschap en vrede. Amen. 
 

                                 COMMUNIEVIERING 
 

 

Collecte 

Het is nog steeds niet mogelijk om met de mandjes rond te gaan. Wij vragen 

u uw gaven aan het eind van de viering in de mandjes doen die achterin de 

kerk staan.  

De collecte is bestemd voor de onkosten van deze middag. 

 

 

Vredesgebed en vredeswens 

 

Heer Jezus Christus, 

wij vragen U om  

een woord van vrede voor ieder mens, 

schenk ons de durf en de moed 

uw weg te gaan 

en ons te openen voor de ander. 

Maak ons mild 

opdat wij elkaar vergeven 

en groeien in vrede, 

die Gij voor ons hebt bestemd. Amen 

 

Wensen wij elkaar die Godsvrede toe. 
 

Overbrengen van het Heilig Brood. 

 

Onze Vader    bidden 

 

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. Amen. 
 

 
 

 

Wees gegroet  bidden   
 

Wees gegroet, Sint Jozef, 

goed en rechtvaardig, 

de Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende man 

van Maria 

en gezegend is Jezus, 

haar Goddelijk kind. 

 

Heilige Jozef, beschermer 

van Gods Zoon, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
 

Uitnodiging tot communie 

 

Meditatief orgelspel tijdens communie 

 

Communiedankgebed 
 

God, de weg zou te lang, te zwaar en te onzeker zijn als 

we niet een woord zouden horen dat ons aanzet om onze 

rug te strekken en onze voeten opnieuw te richten naar het 

land van belofte, naar de stad van vrede, naar een goede toekomst. 

Gun ons God ook de geluiden op te vangen die ons 

bemoedigen in ons leven. 

Dat onze dromen, visioenen, beloften en liederen waar worden en Uw 

wonderen te geloven zijn. 

God, de weg zou te ver en te oneindig zijn 

als we niet de Geest ontvingen 

die eeuwiger waait dan de geringe duur van onze eigen jaren 

en die volhoudender is dan de kracht van onze voeten. 

Maar, gun ons, om die Geest opnieuw te ontvangen. 

Amen.   

 

 

 

 



 

 

 

Slotgebed 

Laat ons bidden..... 
 

Wees gegroet, hoeder van de verlosser, 

en echtgenoot van de Maagd Maria. 

Aan u heeft God zijn zoon toevertrouwd; 

In u stelde Maria haar vertrouwen; 

met u is Christus mens geworden. 

 

O gezegende Jozef, 

toon u ook voor ons een vader 

en leid ons op onze levensweg. 

Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed, 

en bescherm ons tegen alle kwaad. 

Amen. 

 
 

Zending en zegen 

 

Uitnodiging voor een kop koffie/thee ivm de 1 ½  meter afstand niet in de 

pastorie maar in de kerk.  
 

Slotlied 

Het grote Josephlied  ( Melodie GVL 562 Zingt God de Heer) 

 

Refrein:  

Komt dan tot hem, vraagt nu met vrolijke stem. 

Dat wij God dienen als Joseph. 

 

Heilige Joseph, zoon Davids en vaderlijk hoeder. 

Wijdde zijn leven aan 't goddelijk Kind en zijn Moeder. 

Refrein. 
 

Heilige Joseph, God loont u de zorg en de werken. 

Die als patroon wij bezingen hier in alle kerken. 

Refrein. 
 

Heilige Joseph, die stierf in Gods tedere armen. 

Geef dat wij zalig de dood ondergaan in erbarmen. 

Refrein. 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


