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Thuis is waar je hart is
Openingslied

Zo maar een dak

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.
Begroeting en inleiding op het thema
Aansteken van de zevenarmige kandelaar
Wij steken kaarsen aan om eenieder hier welkom te heten
en aanwezig te stellen.
Wij wisselen af met lied ‘Jezus u bent…’
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❖

voorgangers

❖

dopelingen, eerste communicanten, vormelingen

❖

bruidsparen en mensen die hier hun huwelijksjubilea vierden

❖

mensen die vanuit deze kerk uitgevaren zijn en die hier troost zochten na het
overlijden van een dierbare

❖

de vele vrijwilligersdie met hart en ziel de parochie gediend en gesteund
hebben

❖

de dierbare contacten met de parochies met wie wij hebben samengewerkt;
de OLVTenhemelopneming waaruit de St. Jozef voortkomt, de H. Bavo en de
OLV Hemelvaart met wie wij sinds Pasen 2014 een samenwerkingsverband
vormen; de oecumenische contacten met de PKN ’t Trefpunt en de
Hervormde Kerk

❖

Heel de gemeenschap van mensen die samen de parochie van St. Jozef
vormen en die vandaag afscheid neemt van haar kerkgebouw,

Lied Jezus U bent

Jezus U bent, het licht in ons leven;
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus U bent, het licht in ons leven;
open mij voor uw liefde, o Heer
Gebed om vergeving
Gij die ons de liefde van de Vader hebt geopenbaard
En ons doet leven in de kracht van de Heilige Geest:
Gij die ons in staat stelt God en de naaste te beminnen
Met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en heel onze kracht:
Gij die ons het gebod van de liefde hebt gegeven
Om het Koninkrijk te kunnen binnengaan:
Lied Kyrie, Eleison

Christe, Eleison
Kyrie, Eleison
Gebed
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DIENST VAN HET WOORD
Uit het boek Jozua 5,9a.10-12
In die dagen sprak de Heer tot Jozua: "Vandaag
heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld."
Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Paasfeest
op de veertiende dag van de maand, in de avond in de vlakte van Jericho.
En daags na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd
graan dat van het land zelf afkomstig was.
De volgende dag hield het manna op; ze konden nu eten wat het land
voortbracht. Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer;
zij aten gedurende heel het jaar wat Kanaän voortbracht.

Zo spreekt de Heer,

Wij danken God

Antwoord psalm 34
Refrein: Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag, zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer, laat elk die het hoort zich
verheugen.
refrein
Verheerlijkt de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn Naam
vereren. Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord, Hij heeft mij gered
uit al wat ik vreesde.
refrein
Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. Die
roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende.
refrein

Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte 5,17-21
Broeders en zusters, wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het oude is
voorbij, het nieuwe is al gekomen.
En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons
apostelen, de dienst van die verzoening toevertrouwd.
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten
van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
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Wij zijn dus gezanten van Christus, God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen!
Hem die geen zonde heeft gekend heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.

Zo spreekt de Heer,

Wij danken God

Lied Attende Domine
refrein

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas 15,1-3.11-32
In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem
te luisteren.
De Farizeeën en de Schriftgeleerden zeiden: ‘Die man ontvangt zondaars en eet
met hen.’
Hij hield hun deze gelijkenis voor:
‘Een man had twee zonen.
Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: “Vader, geef mij het deel van het bezit
waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.
Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar een ver
land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven.
Toen hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke hongersnood over
land, en begon hij gebrek te lijden.
Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land, die hem het veld instuurde
om varkens te hoeden.
En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten,
niemand gaf ze hem.
Toen kwam hij tot nadenken en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben
eten in overvloed, en ik verga hier van de honger.
Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: “Vader, ik heb misdaan tegen de
hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten maar neem mij aan
als een van uw dagloners.”
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Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte al aankomen
en hij werd door medelijden bewogen. Hij snelde op hem toe, viel hem om de hals
en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem
“Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u: ik ben niet meer waard uw
zoon te heten.”
Doch de vader gelastte zijn knechten: “Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het
hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan.
Haalt het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren
en is teruggevonden.” Ze begonnen dus feest te vieren.
Intussen was de oudste zoon op het veld. Toen hij echter terugkeerde en het huis
naderde, hoorde hij muziek en dans.
Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had.
Deze antwoordde: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste
kalf laten slachten omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.”
Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam
en bij hem aandrong, gaf hij zijn vader ten antwoord:
“Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden, toch hebt gij mij
nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren.
En nu die zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met slechte
vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten.”
Toen antwoordde de vader: “Jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is,
is ook van jou.
Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood en levend is
geworden, verloren was en is teruggevonden."

Zo spreekt de Heer,

Wij danken God

Lied In de Heer vind ik heel mijn sterkte

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ’k ken geen angst.
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Overweging
Orgel- en trompetspel
Lied Credo in unum Deum III

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem
caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in
unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo
vero, Genitum, non factum, consubstantialem Patri; per
quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et
propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est. Et
resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad
dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque
procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus
est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen

Voorbede

C. In het beluisteren van de woorden van leven uit de Schrift,
putten wij het vertrouwen dat God met ons meegaat
in vreugde en verdriet.
Hij schenkt ons moed en kracht om zijn Kerk te blijven opbouwen.
Laten wij nu zingend bidden:
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Wij bidden in dankbaarheid,
voor alle vriendschappen en hechte banden die gedurende vele jaren zijn
ontstaan in onze parochiegemeenschap van Sint Jozef,
en die nog altijd levend zijn.
Laten wij nu zingend bidden:
In dankbaarheid voor alle pastoors, kapelaans, pastoraal werkers en
bestuurders die deze parochiegemeenschap hebben opgebouwd
gedurende de 125 jaar dat zij hier aan de Kerklaan bestaat.
Zij hebben met passie gewerkt om de parochie, de scholen en
verenigingen tot bloei te laten komen, zij werkten in mooie en ook in
donkere jaren.
Laten wij nu zingend bidden:
Uit dankbaarheid voor alle parochianen die hier zijn gedoopt, hun eerste
communie hebben ontvangen, hun Vormsel hebben ontvangen, zijn
getrouwd en na overlijden vanuit deze gemeenschap zijn uitgedragen.
Laten wij nu zingend bidden:
In dankbaarheid voor al die vrijwilligers; doeners en denkers, die nu en in
het verleden hun inzet hebben gegeven in de vele werkgroepen die de
parochie rijk is. Voor alles wat deze gemeenschap zo lang levend en vitaal
heeft gehouden.
Laten wij nu zingend bidden:
Voor de toekomst bidden wij, dat de kerk van Christus levend blijft, dat
het goede Woord blijft klinken, daar waar mensen in Jezus’ naam samen
komen.
God wees allen nabij die zich tot op de dag van vandaag dienstbaar
maken. Geef hen de kracht om nieuwe wegen te zoeken en te gaan.
Laten wij nu zingend bidden:
Bidden wij voor de grote ramp die zich voltrekt in Oekraïne. Voor alle
ontheemden, slachtoffers, vluchtelingen. Het is niet met woorden uit te
drukken wat voor verdriet hier wordt aangedaan.
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Bidden wij voor al onze zieken - thuis en in het ziekenhuis - en voor allen
die hen verzorgen.
Bidden wij voor allen, die ons kortgeleden naar God zijn voorgegaan
Bidden wij een ogenblik in stilte voor onze persoonlijke intenties.
God van alle leven,
Verhoor onze gebeden en houd in ons het visioen levend van een
beloftevolle toekomst voor heel de aarde.
Spoor ons aan tot een waarachtige levenshouding, in navolging van Jezus
Christus, onze Heer, Amen.
Collecte
Lied Gij zelf zijt Heer
refrein Gij zelf zijt Heer, het levend brood gebroken voor ons heil.

De band die ons tezamen houdt, Gij, die verrezen zijt.
Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei:
Eet allen van dit brood, het is mijn Lichaam voor ons heil.
refrein

Ik ben het Brood dat leven geeft aan wie in Mij gelooft.
Ik doe hem opstaan uit de dood, wanneer Ik weder keer.
refrein

Wij delen thans van hetzelfde brood, tot opbouw van de Kerk.
’t Gebod dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer.
EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
Bidt broeders en zusters . . . .
Moge de Heer offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn
Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
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Eucharistisch gebed
De heer zal bij u zijn

De heer zal u bewaren.

Verheft uw hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en
overal. Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te
maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zo
gebruiken dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.
Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij zolang er
woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:
Lied Heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig,
heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Van in den beginne breng Gij tot stand wat goed is
voor de mens om hem te heiligen zoals Gij heilig
zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is, en zend
de kracht van uw heilige Geest. Maak deze
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van
uw Zoon, uw welbemind, Jezus Christus, in wie ook
wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en
niet in staat U naderbij te komen, hebt Gij nog het
meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon,
de enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd
genageld aan een kruis.
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Daar heeft Hij met wijd uitgestrekte armen het onverwoestbaar teken
opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer
dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen vieren, te midden
van zijn leerlingen.
Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed; toen brak
Hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN,

GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN
WORDT.
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles zou
verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, sprak
opnieuw het dankgebed, liet het rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE
BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN
BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT
VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE
GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof

Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke
vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de
gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien,
bieden wij U waarachtige en getrouwe God, het offer aan waardoor de
mensheid in uw vriendschap is hersteld.
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Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. Gij laat
hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam worden, gaaf
en onverdeeld, door de kracht van de Geest.
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met
onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes. Help ons mee te werken
aan de toekomst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij
voor U zullen verschijnen.
Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van
de maagd Maria, van de heilige Jozef en van de apostelen, verenigd ook
met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw
barmhartigheid, toe zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde om
die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in
waarheid mogen aanheffen het lied van dank aan de verrezen Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu tot
in eeuwigheid.
Amen.
Gebed des Heren
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.
Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij
gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonden en beveiligd
tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw
Zoon.
Want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredeswens
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Lied Lam Gods

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat
wegneemt de zonden der wereld:
Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communie
Lied

Ave verum

Mozart

Ave verum corpus, Natum de Maria Virgine,
Vere passsum, immolatum
In cruce pro homine, Cuius latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine, in mortis examine
Lied Als een hert dat verlangt naar water

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Slotgebed
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Lied Ave Maria

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum, benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Ave Maria.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Afscheid, welkom en slotwoord
Lied St. Jozeflied

Sint Joseph, gij waart ambachtsman,
En droegt er al de lasten van,
In ‘t zweet uws aanschijns vont g’ uw brood,
Gij klaagdet niet al had gij nood,
Maar dacht vol hoop’en onvervaard:
Wat God bewaart, is wel bewaard.
Sint Joseph moeste langs de baan,
In ’t vreemde naar Egypte gaan,
Maar waar hij ging, of waar hij stond,
Hij Jezus en Maria vond,
Zo dacht hij altijd onvervaard:
Wat God bewaart, is wel bewaard.
Sint Joseph deed den laatste stap,
Uit dit ellendig ballingschap,
Aan Jezus hand, naar d’eeuwigheid,
En door Maria voorbereid,
O zalig sterven onvervaard:
Wat God bewaart, is wel bewaard.
Wegzending en Zegen
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De Levende zegene en behoede u,
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig,
De Levende verheffe Zijn aangezicht, over u
en geve u vrede.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede

Sluitingssymboliek
Onder het slotlied volgt een plechtige processie.
Hierbij worden de voorwerpen meegedragen
die worden overgebracht naar
de OLV Tenhemopneming in Vogelenzang.
.
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Het processiekruis
dat meegaat naar Vogelenzang,
om ons te leiden.

Het Jozefbeeldje
dat de afgelopen tijd
naast het altaar heeft gestaan.

De doop- en huwelijksregisters
van 125 jaar parochie.

De ‘toekomstkaars’,
wij geven het licht door.

Het Evangelieboek,
want de verkondiging van het Woord
gaat door, waar we ook heen gaan.
Het eucharistische brood
uit het tabernakel,
als brood voor onderweg
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Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen.
Ga met God en hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Glas in loodraam van onze kerk - De verloving van Maria en Jozef
A.P. van Bakel

Ga met God
en
Hij zal met je zijn

