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Circus- en Kermisgemeenschap 
OPENINGSLIED          Zomaar een dak 
 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt als wij 
er binnengaan 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 
en verrijzenis. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.topkleurplaat.nl/kleurplaten-kermis/attachment/kermis-kleurplaat-03/&psig=AOvVaw03VFBuGkNhY2WyiBoYFjj6&ust=1594460188672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJ9pSxwuoCFQAAAAAdAAAAABAE
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LIED  Uit vuur en ijzer 
 
Allen: 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 
zo wijd als licht, zo eeuwenoud; 
uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, 
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn, 
wordt alleman geboren. 
 
Allen: 
Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
- gezocht, gekend, verloren -; 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and’re hand, 
om niet te zijn verloren.  
 
Allen: 
Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, 
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door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed, 
gaan mensen tot elkander. 
 
 
 

WOORD VAN WELKOM 
 
   KERMIS    Wij zullen doorgaan: Een boodschap van Hoop 
 
HET KRUISTEKEN 
 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
 
INLEIDING 
 
-moment van stilte- 
 
GEBED  OM DE GOEDE GEEST 
 
Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels zijn,  
ogen die niet zien en oren die niet horen,  
vragen wij God om ontferming. 
 
-Zegen, Heer,  
de aarde tot een plaats  
waar licht schijnt en ruimte is,  
waar verdriet gedeeld wordt,  
waar dorheid overspoeld wordt  
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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-Zegen, Heer,  
de aarde tot een plaats  
waar mensen die verhard zijn, mogen ontdooien  
en aan hun trekken komen,  
waar kwaad wordt weggeveegd door onze creativiteit. 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 

-Zegen, Heer,  
ons hart tot een plaats  
waar uw zaad kan ontkiemen,  
waar uw Woord wordt verstaan  
en het mag uitgroeien tot daden van liefde. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
DE PAASKAARS WORDT AANGESTOKEN 
 
LOFLIED       Eert God 
 
Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn; 
aanbidt al wat Hij doet. 
U Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt; 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
 
Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in Uw Koninkrijk, 
want Jezus is Uw Naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt, 
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Messias onze Heer, 
o eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer.  
 
GEBED 
 
 

 
EERSTE LEZING             (Rom., 8, 18-23) 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Rome 
 
Zusters en broeders, 
Ik ben er van overtuigd  
dat het lijden van deze tijd niet opweegt  
tegen de heerlijkheid  
waarvan ons de openbaring te wachten staat.  
Ook de schepping verlangt vurig  
naar de openbaarmaking van de kinderen van God.  
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,  
niet omdat zij het zelf wil,  
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen 
heeft.  
Maar zij is niet zonder hoop,  
want ook de schepping zal verlost worden  
uit de slavernij van de 
vergankelijkheid,  
en delen in de glorierijke vrijheid 
van Gods kinderen.  
Wij weten immers dat de hele 
schepping kreunt  
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en onder barensweeën lijdt, nog altijd. 
En niet alleen zij, ook wij zelf,  
die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen,  
ook wij zuchten over ons eigen lot,  
zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen,  
op de verlossing van ons lichaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUSSENZANG  Sint Janslied   Johannes uitverkoren 
 
Johannes uitverkoren, gij dienaar van de Heer,  
tot troost der aard’ geboren, wij zingen u ter eer. 
 
Refrein: Heilige Johannes, Heilige Johannes,  
        jong en oud, groot en klein, loven u, Johannes rein. 
 
Nog voor gij waart geboren, vervuld’ u ’s Heren Geest. 
En deed uw moeder horen, hoe gij de schepper preest. 
Refrein: 
 
Gij hebt de weg des Heren 
voor zijne komst bereid. 
Bereid voor die u eren, den 
weg der zaligheid.   
Refrein: 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.kermis-fotos.nl/kleurplaten.htm&ei=P1A2VdmnKMXEPd-6gKgL&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNFB2fFeqUUPCeUPsna4UPFhHHtGzg&ust=1429709248164962
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Groot waart gij hier op aarde, doch groter bij Gods 
troon. 
Bid dat de hemelgaarde, eens word’ ons aller woon. 
Refrein:  
 
OVERWEGING    Kermis:  Wij zullen doorgaan:  

Een boodschap van Hoop 
 
EVANGELIE                  (Mt. 13, 1-9, 19-23) 
 
HET VERHAAL volgens Matteüs (letterlijke tekst) 
 
Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de 
oever van het meer zitten.  
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte, zo talrijk 
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te 
nemen terwijl de mensen langs het strand bleven 
staan.  
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.  
'Eens', zo begon hij, 'ging een zaaier uit om te zaaien.  

Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels 
kwamen het opeten.  
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar 
het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in 
ondiepe grond lag.  
Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de 
hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortels. Weer 
een ander gedeelte viel onder de distels, en deze 
schoten op, zodat het verstikte.  
Een ander gedeelte ten slotte viel op goede grond en 
leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels 
dertigvoud. Wie oren heeft, hij luistere'.  
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GELOOFSBELIJDENIS     Wil je wel geloven  
 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongeloof'lijk als een mosterdzaad 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
Wil je wel geloven; het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn; 
als je het gaat wagen met Gods Woord alleen, 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
DE TAFEL WORDT KLAARGEMAAKT 
BROOD EN WIJN WORDEN GEREED GEZET  
EEN COLLECTE WORDT GEHOUDEN 
 
 

EEN OFFERZANG     Zolang er mensen zijn op aarde 
 
Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader;  
wij danken U voor al wat leeft. 
 
Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken:  
wij danken U in Jezus’ Naam. 
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Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen,  
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
Gij zijt ons Licht, ons eeuwig Leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven;  
Zijn Lichaam is het levend Brood. 
 
Daarom moet alles U aanbidden;  
Uw liefde heeft het voortgebracht.  
Vader, Gij zelf zijt in ons midden.  
O Heer, wij zijn van Uw geslacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROOD, WIJN EN DE MATERIELE GAVEN WORDEN 
GEZEGEND 
 

-De intenties worden genoemd en kaarsen ontstoken- 
 

Bidt allen dat ons 
gezamenlijk offer 
aanvaard mag 
worden door God de 
almachtige Vader. 
 

https://sites.google.com/site/kermisra/kleurplaten?tmpl=/system/app/templates/print/&showPrintDialog=1
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Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en 
eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn 
Heilige Kerk. 
 

TAFELGEBED 
 
PREFATIE  
 
God en Vader,  
wij danken U om het geschenk van het leven, 
om het geschenk  
dat wij mensen voor elkaar mogen zijn. 
Wij danken U om hen die als vruchtbaar zaad  
in hun omgeving worden uitgezaaid,  
mensen in wie wij uw oneindige liefde  
aan het werk mogen zien. 
Wij danken U om de kiemkracht 
waarmee mensen volhouden het goede te doen. 
 
Dagelijks en ook in de nachten van ons broze bestaan, 
groeit er leven  
overal waar uw menslievendheid mag gedijen, 
overal waar mensen openstaan voor uw liefdevolle nabijheid. 
Verbonden met allen die van U getuigen, 
in samenklank met heel uw schepping,  
loven en prijzen wij U met deze woorden:  

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
U wordt uitgenodigd indien mogelijk te gaan staan 
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Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekortschieten  
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 
voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 
 
Niet voor de dood, maar voor het leven  
hebt Gij ons gemaakt. 
Zend ons uw Geest, 
geef ons de kracht  
om beter mens te worden: 
dat wij geen leegte najagen,  
geen waarheid ontvluchten, 
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 
Wij willen het brood van deze wereld  
delen met elkaar 
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven  
opdat uw Rijk kome. 
 

 
Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft,  
uw wil volbracht; 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 
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CONSECRATIE 
 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Wij bidden U, Heer, 
laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
Moge uw leven en dood 
ons helpen ook onszelf te geven 
en nooit moedeloos te worden. 
Mogen wij allen eens opgenomen worden 
in het Rijk van uw goedheid,  
vrede en vreugde. 
 
Gij hebt het immers gezegd, Heer, 
en wij geloven U, 
dat Gij ons nooit verlaat. 
Door Christus, met Christus en in Christus 
bieden wij U dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van uw Kerk 
zoals Gij het hebt gewild 
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
 

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. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood   
en vergeef ons onze schuld 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 
en leidt ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 
Gebed om vrede 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen 
 
GEBED OM VREDE 
 
  TWEE VINGERS IN DE VORM    V 
   -  Vrede 
   -  Vriendschap 
   -  Verbondenheid 
 
De Vrede van Christus zij altijd met 
ons. 
 
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. 
 

 
HEILIGE COMMUNIE 
 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page%3DVrede&psig=AOvVaw0tRwwYd3YrawVsGg87KAQO&ust=1591957375782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiMwcjF-ekCFQAAAAAdAAAAABAK
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Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek 
slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
COMMUNIELIED God groet u, zuiv're bloeme 

God groet u, zuiv're bloeme 
Maria, Maged fijn 
Gedoog dat ik u roeme 
Lof moet u altijd zijn! 
Als gij niet waart geboren 
O reine Maged vrij 
Wij waren al verloren Aan u beveel ik mij! 
 
Maria, lelie reine 
Gij zijt mijn toeverlaat 
Zoals een klaar fonteine 
Die nimmer stille staat 
Zo geeft gij ons genade 
En staat uw dienaars bij 
Och, sta mij toch te stade Aan u beveel ik mij! 
 
O roosken zonder doren 
O violette zoet 
O bloemken, blauw in 't koren 
Weest, mij, uw kinde, goed! 
Vol liefde en gestadig 
Ootmoedig zo zijt gij 
Och, weest mij toch genadig  
Aan u beveel ik mij! 

BEZINNING  
 

Een mens sprak tot God: 
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‘Hoe kan dat nu, God, dat Gij mij roept? 
Hebt Gij ooit mijn handen gezien? 
Mijn begerige ogen? 
Mijn gesloten oren? 
Mijn zwakke schouders? 
Mijn mismaakte voeten? 
Hoe zou ik U met zulke handen en voeten  
ooit kunnen dienen?’ 
 

‘Maar mens toch - zei God - sinds wanneer zijn je 
handen van jou? 
En je voeten, je oren en je ogen? 
Ik heb je toch mijn eigen handen gegeven  
om mijn troost strelend door te geven aan bedroefde 
mensen! 
Ik heb je toch mijn voeten gegeven  
om op weg te gaan, mensen tegemoet! 
Die oren kreeg je van Mij  
zodat je kunt luisteren  
naar het lied van broos-gelukkige mensen! 
Ook jouw ogen zijn de mijne:  
daarmee kun je zien waar mensen hun weemoed 
dragen. 
Ik heb je ook mijn hart geschonken  
om te slaan op het ritme van menselijk leed. 

 
 
 
 

LIED 
 Pelgrimstocht der mensen   



17 
 

 

 
Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn,   
onvervulde wensen, ´t land zal heerlijk zijn.   
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?   
God, trek in ons midden. Kom, Heer Jezus, kom (2x)     
 
Vrucht van eenzaam sterven, ´t leven overwon,   
wij gaan ´t land nu erven, God is zelf haar zon.   
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem.   
God is zelf aan ´t bouwen, ´t nieuw Jeruzalem (2x) 

GEDICHT VOOR DE KINDEREN 
 
De Draaimolen 
 

De draaimolen draait in het rond 
Een oliebol smelt in mijn mond.  
De vliegertjes kriebelen in mijn buik,  
als ik van hoog naar beneden duik. 
Na vier vijf rondjes wil ik meer,  
maar mijn mama zegt: 
‘Neen een andere keer !” 
De paardjes staan klaar, voor volgend jaar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEBED VAN DE BISSCHOPPEN 

https://www.pinterest.com/pin/481040803927641180/
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God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen  
de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. 
 
Wees een Beschermer  
voor hen die dit virus hebben opgelopen. 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen  
van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en pastorale zorg  
en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk,  
ten dienste van heel de samenleving. 
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid  
van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd  
zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
WEESGEGROET MARIA 
 

Weesgegroet Maria, vol van genade. 
De Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,   
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
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SLOT/ZEGENGEBED  
 
SLOTLIED  U zij de glorie  
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,  
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind  
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint.’ 
U zij de glorie, opgestane Heer; 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;  
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer; 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/kermisra/kleurplaten
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