
Slotgebed 

God en Vader, 

Gij gunt rust aan wie worden opgejaagd. 

Gij geeft kracht aan wie machteloos neerliggen. 

Maak ons menslievend en geduldig, 

zoals Gij goed zijt voor ons. 

Dat vragen wij U door Jezus, een Herder  

met een groot hart die ons voorgaat naar U  

in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Slotlied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Info Terekenfeesten: kijk alvast  

op de website of facebook: www.sintjozeftereken.be. 

Vanaf volgende week hier kaarten te koop voor de 

ontspanningsnamiddag met Walter en David Cantens 

aan € 8,-. 

Om in stilte te lezen  
Zo leven  

dat we horen wat niet gezegd wordt,  

dat we in elkaar Gods stem verstaan... 
 

Zo leven  

dat we elkaar kennen zoals geliefden, 

zoals een herder zijn schapen en wij in elkaar  

de altijd Aanwezige  

herkennen… 

 

Zo leven  

dat we Hem volgen, dat zijn woord in ons gebeurt, 

dat zijn manier van leven aan ons te zien is... 
 

Zo leven  

dat diep in ons, in ons spreken en handelen, die ene Bron 

te bespeuren is waaruit wij onze diepste kracht putten: 

'De Vader en ik zijn één'… dat is goede Herder zijn. 

Woensdag 1 augustus: bedevaart naar de Boskapel: 

-vertrek met de fiets aan Terekenkerk:18u15 

-vertrek met de auto aan Terekenkerk: 18u30 

-viering aan de Boskapel: 19u00 

-aansluitend gezellig samenzijn met drink bij: 

 Agnes en Dirk, Pottenbakkerstraat 8, 9100 SN 

 

Lied 

 

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 

Welkom  

 

Gebed om nabijheid 

Soms staan we niet echt open  

voor uw Boodschap, Heer, 

en komt het ons goed uit om 'mee te lopen'. 

Als wij te lauwe christenen zijn, 

Heer, ontferm U dan over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

 

 

Kom mee  
naar een plek  
waar het rustig is 

16e zondag door het jaar-b 

22 juli 2018 

 



Op bepaalde momenten zijn bezit, aanzien,  

succes of sympathie zo belangrijk voor ons 

dat de Boodschap van het evangelie over  

'delen met elkaar' te radicaal in de oren klinkt. 

Als wij te hebzuchtig en te zelfzuchtig zijn, 

Christus, ontferm U dan over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Misschien zijn wij tijdens de vakantie gefixeerd 

op 'doen wat wij fijn vinden' 

en hebben we geen oog voor hen 

wie geen rust en verpozing zijn gegund. 

Als wij teveel met oogkleppen rondlopen, 

Heer, ontferm U dan over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gloria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan, 
gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw Naam. 
 

Gebed  

God, Gij die als een vader en moeder  

voor ons zorgt, 

geef ons zo nu en dan  

de rust en de stilte die we nodig hebben  

om klaar te zien  in ons leven. 

Mag deze viering een rustpunt zijn voor ons 

hart, dat onze zin voor levenskwaliteit  

aanscherpt 

en ons gevoelig maakt voor de belangrijke  

dingen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Hoe actueel kunnen  

woorden van lang geleden klinken?  

In de eerste lezing legt de profeet Jeremia een crisis 

bloot in de toenmalige leiding van Gods volk.  

Herders die - door hun manier van leiding geven - 

het volk van God uit elkaar hebben gedreven.  

Ze hebben hun macht misbruikt.  

Onze Vader 

Vredeswens 

Heer Jezus, steeds weer hebt Gij U  

bekommerd om mensen. 

Wek in ons de Geest tot leven zodat wij  

van harte goed doen en vrede stichten 

uit kracht van U, die leeft in eeuwigheid. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

    Wensen wij elkaar die vrede toe. 

 

Inleiding op de communie 

Jezus brak zichzelf tot voedsel 

en deelde uit opdat wij zouden leven. 

Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien 

hoe wij ons voedsel en ons leven  

kunnen delen met anderen. 

Als wij naar zijn voorbeeld herder zijn voor 

mensen, zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid 

en vrede in Jezus’ naam. 
 

Dan zal er vreugde zijn op aard,  
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem bieden wij U, 
barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk, die leeft  
door Jezus’ Geest, vandaag  en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen.  

 

 
 

 

Communie 



In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 

 

Als liefde ook ons hart beroert, 

onthullen wij iets van uw gelaat. 

Omdat wij dit mochten ervaren 

danken wij U schroomvol met de woorden: 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

die U 'Abba' zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

 

Hij was met mensen begaan, deelde  

hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

 

Ook wij delen in het verdriet van hen die  

van iemand afscheid moesten nemen: (…). 

 

Jezus veroordeelde niet, 

maar gaf mensen nieuwe kansen. 

Vooral in de nacht, de laatste van zijn leven, 

heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld… 
intellingswoorden... 

 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 

Vader, wij zijn U dankbaar omdat wij  

rond deze tekenen van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest opdat ook wij voor elkaar 

genade zijn, hoe onvolkomen ook. 

 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn  

voor de mens naast ons 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

Zoals je merkt zijn wantoestanden van alle tijden.  

Wij lezen met enige regelmaat in het evangelie  

dat Jezus zich terugtrekt op een eenzame plaats.  

Nee, het is geen vlucht, Hij wil zich niet aan zijn  

herderlijke opdracht onttrekken. Hij wil er graag zijn 

voor de mensen die Hem nodig hebben.  

Maar om dat te kunnen, moet Hij af en toe tot rust 

komen, in gesprek treden met Zijn Vader.  

 

Eerste lezing Jeremia 23, 1-6 

 

Orgelmuziek 

 

Evangelie  Marcus 6, 30-34 

 

Stilte of een gesprekje met je buur 

zolang de zandloper loopt (ong 1'30) 

 

Enkele gedachten om te overwegen … 

'Wee hen' zegt Jeremia waar onrecht,  
machtswellust en corruptie heerst. 
Zijn wij altijd goede herders voor elkaar?  

Zijn wij altijd even goed, even rechtvaardig, 

even hulpvaardig voor de mensen  

die ons worden toevertrouwd?  

Ieder wordt geroepen tot verantwoordelijkheid , 

om onze bijdrage te leveren, 

om een goede herder te zijn. 

 
'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen 
te zijn en wat uit te rusten', zegt Jezus. 
Maar tot rust komen, op adem komen,  

gewoon genieten, zit er voor velen niet in.  

Hollen we onszelf voorbij  

of hebben we tijd voor … ? 

Voor wie of wat maken we tijd  …? 

 

Het gesprek met God aangaan…  
Wij kunnen hier de tijd nemen  

om de week te overzien.  

Wat deden we als Christenen, als gelovigen?  

Waren onze woorden opbouwend,  

inspirerend, genezend, versterkend?  

Spraken we met liefde en geduld?  

Bestond ons handelen uit een aanpak  

om anderen te steunen, te helpen,  

daden die de wereld beter kunnen maken? 

 
Na dit stilte- of gespreksmoment, zingen we: 

 
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 

Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 



Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
 

Voorbeden 

God heeft het beste met ons voor.  

Vanuit dat vertrouwen bidden willen wij. 

 

Voor allen die leiding geven in Kerk en wereld. 

Dat zij zich verantwoordelijk weten 

voor de mensen die hun zijn toevertrouwd. 

Dat zij opkomen voor zwakke en kleine mensen. 

Voor alle mensen die zich tijdens  

deze vakantieperiode belangeloos inzetten  

voor anderen, 

op kampen van de jeugdbewegingen, 

in rust- en verzorgingstehuizen 

of tijdens bedevaarten. 

Dat zij vreugde vinden in hun engagement. 

Laat ons bidden, ... 
 

Voor mensen die verloren lopen in het leven 

door ziekte, verdriet, schuldgevoel,  

eenzaamheid of verslaving. 

Dat zij bij hun medemensen, bij ons, 

de steun en de nabijheid vinden  

die zij nodig hebben. 

Laat ons bidden, … 
 

Voor hen die de kans hebben  

om vakantie te nemen 

en uit te rusten van hun werk. 

Dat zij anderen laten delen  

in de nieuwe levenskracht die zij ontvangen. 

Laat ons bidden,  … 
 
 
 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zal zijn, al onze dagen. 

 

Wij geloven in Jezus van Nazareth, 

in wie God zichtbaar is geworden, 

als Mens geboren uit Maria, 

voor mensen geleefd en gestorven. 

 

Wij geloven in Gods Geest 

die ons roept tot recht en vrede, 

om te helen wat gebroken is, 

om hoop te bieden aan wie lijden moet. 

 

Wij geloven in een de Kerk 

die werkt aan de droom van God: 

arme en kleine mensen 

een stukje hemel geven op aarde. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed bij de gaven 

In tekenen van brood en wijn 

vatten wij ons leven samen en wij bidden U: 

Laat ons brood zijn voor elkaar, 

voedsel dat gegeven en gedeeld wordt 

en dat mensen leven doet. 

En maak ons voor elkaar tot een beker  

van verbondenheid die groeit  

waar mensen herderen voor elkaar. 

Zoals Gij dat zijt voor ons.  Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart.  

We zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, wij danken U 

omdat Gij een God van liefde zijt, 

een God die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 

 

Wij danken U omdat Gij de naam  

van elke mens geschreven hebt 

in de palm van uw hand. 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 

in elke goede mens, in ogen vol mildheid, 

in een teder gebaar. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt  

of tactvol corrigeert. 

 


