
Bijbelavonden 'psalmen', ook op Tereken  

of in de dekenij vanaf het nieuwe werkjaar. 

1x per maand in groep een psalm lezen en zoeken  

naar wat die psalm vandaag voor ons kan betekenen. 

We krijgen achtergrondinformatie en verschillende 

psalmgenres komen aan bod. Dit kunnen doen met 

tochtgenoten is een bijzondere ervaring. Ieder die wil, 

mag aansluiten, er is geen voorkennis nodig!  

We richten ons op een groep van 12 personen.  

De avond wordt begeleid door 'eigen volk'  

(Jan Vd Branden, Guido Schoorens, Lieve V Driessen). 

Groep pastorij Tereken: van 19u30-21u30 

Dinsdag 29 september 2020 (startbijeenkomst)+ 

Woensdagen: 14 oktober 2020, 18 november,  

9 december, 13 januari 2021, 10 februari, 10 maart,  

14 april 2021.En dinsdag 25 mei 2021(slotbijeenkomst). 

Groep dekenij: van 19u30-21u30 

Dinsdagen: 29 september 2020 (startbijeenkomst) 

20 oktober, 24 november, 15 december, 19 januari 

2021, 16 februari, 16 maart, 20 april en 25 mei 2021

(slotbijeenkomst).  

Praktische info: 

We vragen een bijdrage van € 40 euro, inclusief 

drankje, drukwerk en psalmboekje. Inschrijven tot 15 

september 2020 via https://www.kerknet.be/parochie-sint-

niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366 

of via het secretariaat. Betaling op BE32 7370 0762 

9802 van de Pastorale Parochiale vzw van de Parochie 

in Sint-Niklaas (Philippus Neridreef 3, SN).  

WELKOM!! 

Zondag 16 augustus 2020 

20e zondag a-jaar 

Lied voorzang   ter ere van Maria 

Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat, 
Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig 
en ieder prijst mij zalig: Magnificat. 

Welwillend zag mijn Redder  
naar zijn geringe dienares,  
voltrok aan mij zijn wonder: 
Heilig is zijn naam. 
Mijn hart zingt voor de Heer ... 

Hij is de trouwe helper 
van wie voor Hem gevoelig is, 
maar wie hooghartig leven, 
wijst Hij van zich af. 
Mijn hart zingt voor de Heer … 

Welkom 
God verlangt naar ons, zijn liefde kent geen grenzen. 

Gebed om nabijheid  

God, maak ons bereid om te geven  

wat we hebben: 

waar ons hart vol van is, wat ons dierbaar is, 

het geheim waar wij van leven, 

waarin wij het meest onszelf zijn. 

Wees ons genadig. 

https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366
https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366


Heer, wees ons genadig, blijf bij ons 

Heilige God, bewaar ons. 

God, maak ons bereid 

om te delen wat we hebben: 

onze vreugde en ons verdriet, 

ons geloof en onze onzekerheid, 

onze kracht en onze zwakte, 

onze liefde en onze eenzaamheid, 

het zijn de kruimels van uw liefde 

Heer, wees ons genadig, blijf bij ons 

Heilige God, bewaar ons. 

God, wil ons ontvangen 

zoals Gij uw zoon hebt aanvaard, 

wil ons roepen bij onze naam 

zoals Gij Hem een naam gegeven hebt 

hoog boven alle namen 

en blijf bij ons, alle dagen van ons leven. 

Heer, wees ons genadig, blijf bij ons 

Heilige God, bewaar ons. 

Lofprijzing 

Eer aan God die leven doet 

Vrede aan de mensen alle goeds. 

Vrede aan de mensen, eer aan God. 

Eer aan de Vader, grote Drager, 

Vaste grond van ons bestaan. 

Eer aan de Zoon, de goede Herder 

Stem die ons roept uit dood vandaan. 

Eer aan de Geest, die liefde heet, 

Woord en hartverwarmend licht. 

Zending, Zegen, troost in leed, 

Stem die heel ons leven richt. 

Stiltemoment 

Openingsgebed 

Mensen hebben behoefte aan geborgenheid. 

Daarom trekken wij ons soms terug  

in veilige, gekende groepen. 

Maar uw woord, God, nodigt ons uit tot openheid, 

tot ontvankelijkheid voor al wat goed is. 

Mag uw goedheid,  

dat gestrooid is in ieder mensenhart, 

ons doen groeien in eensgezindheid,  

in liefde en geloof. Amen. 

Een moment voor de kinderen 
Op onze website vind je een tekening om te kleuren! 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#16aug 

Helaas … 

geen Terekenfeesten  

& geen parochieweekend dit jaar. 

Maar we geloven in 2021: 

Terekenfeesten: 22 tot 28 augustus 2021 

Parochieweekend: 25 - 26 september 2021 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#19jul


Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Barmhartige God,  

met groot geloof  blijft de Kananese vrouw  

op U vertrouwen. 

Gij staat ook ons bij 

Gij luistert naar onze noden, 

en gaat met ons op weg  

bij alles wat wij doen. 

Mag dat ons vertrouwen en geloof zijn. 

Wij vragen het U in de naam van Jezus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Lied  

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, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zending en zegen 

 

Om in stilte te lezen   

Voor mij is geloven een ontsluiting  

naar een andere wereld.  

Een wereld waar ruimte is  

voor mislukking en falen.  

Een wereld die niet maakbaar is,  

maar wel kwetsbaar.  

Een wereld die verder reikt  

dan mijn verstand kan bevatten.  

Een wereld waarin mensen mij zijn voorgegaan 

met hun vragen en twijfels en zoeken.  

Een wereld waarin mensen mij zijn voorgegaan  

in vertrouwen.  

Vertrouwen om op weg te gaan,  

telkens weer opnieuw.  

Wees niet langer zonder vertrouwen,  

maar vertrouw.  

Vertrouwen in het leven dat er is. 

Sandra van Zeeland – van Cassel,  

in: Mijn held en ik. Autobiografisch  

Inleiding op de lezingen 
Gods liefde kent geen grenzen.  

In de eerste lezing horen wij dat het huis van de Heer 

een huis van gebed is voor alle volkeren.  

En in de evangelielezing wordt het gebed verhoord  

van een vrouw die ook nog een vreemdelinge is.  

 

Eerste lezing  Jesaja 56, 1.6-7 

 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 15, 21-28 

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Wij bidden tot God die liefde is: 

 

Voor een wereld  

waarin niemand wordt uitgesloten,  

waar voor iedereen  

een veilige en liefdevolle plaats is. 

Laten wij bidden. 

Wij bidden U: verhoor ons Heer. 

 
Voor vluchtelingen en ontheemden. 

Dat zij opnieuw een thuis kunnen vinden  

zodat zij een nieuw leven kunnen opbouwen. 

Laten wij bidden. 

Wij bidden U: verhoor ons Heer. 

 
Voor onszelf. 

Dat we open oog mogen hebben  

en over grenzen heen leren kijken  

met begrip en vertrouwen. 

Laten wij bidden. 

Wij bidden U: verhoor ons Heer. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof  

dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 

 

Ik geloof dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat Gij met geen dood genoegen neemt. 

 

Ik geloof dat Gij  

de mens opnieuw geboren laat worden 

en door het duister heen in het licht brengt. 

 

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 

om elkaar te behoeden, te beschermen 

en tot vrede te brengen. 

 

 



Ik geloof  

dat Gij door mensen heel menselijk 

tot ons wilt komen. 

 

Dat Gij ons telkens weer doet herboren worden 

en de hoop in ons doet groeien, 

dat de dag van vrede komt 

waarop er geen verdriet meer zal zijn, 

geen dood, oorlog of geweld. 

Ik geloof in de voltooiing van de wereld 

wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. 

Amen. 
 

Offerande 
Er is geen omhaling. U kan uw bijdrage aan de 

offergaven in het mandje leggen bij het  

buitengaan. Dank ervoor! 

 

Gebed over de gaven 

God, Vader van alle mensen, 

in dit teken van brood en wijn 

toont Jezus zijn liefde voor iedereen. 

Maak ons toegankelijk 

voor het goede in elke medemens. 

Dit vragen we U door Jezus 

die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
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. 

 

Wij danken U, God, 

dat uw hart daar is, waar mensen zijn,  

van welke herkomst ook. 

Wij danken U 

voor uw ruimhartigheid, 

waarin mensen wereldwijd 

elkaar zusters en broeders mogen zijn. 

 

Dank God omdat uw hart daar is  

waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 

 

Wij danken U, God, 

voor onze broeder Jezus, 

die grensoverschrijdend mensen nabij was, 

die leven en liefde deelde 

met wie Hij tegenkwam. 

 

Dank God omdat uw hart daar is  

waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 

 

Wij danken U, God, 

voor alle mensen die van U vervuld, 

vreemdelingen vrienden doen zijn, 

brood en vrede delen met wie zij tegenkomen. 

Zij allen zijn getuigen van U,  

die wij 'heilig' noemen. 

 

Dank God omdat uw hart daar is  

waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 

 

Wij danken U, God, om Jezus van Nazareth. 

Met Hem mogen wij het verbond vieren 

dat Gij zijt aangegaan met al uw mensenkinderen. 

Want op die laatste avond van zijn leven (…). 
 
voorzang: 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 

Wij danken U, God, 

omdat Gij leven schenkt aan mensen. 

Zelfs over de dood heen, 

blijft Gij voor mensen zorgen 

en laat Gij hen wonen in uw huis van liefde. 

In ons spreken tot U, noemen wij vandaag (…). 

Blijf hen nabij 

en troost alle mensen die iemand missen. 

 

Dank God omdat uw hart daar is  

waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 

 

Wij danken U God, 

dat Gij ons de ruimte gunt om onszelf te zijn. 

Wij vragen U: beweeg ons ertoe  

ook elkaar die ruimte te bieden 

opdat wij met velen het veelkleurige volk  

van uw verwachtingen worden. 

 

Dank God omdat uw hart daar is  

waar mensen elkaar tot zegen willen zijn. 
 

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. 

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 heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Door het teken van vrede  

dat wij in uw naam mogen uitwisselen,  

belijden wij dat alle tweedracht tussen mensen  

te overwinnen is in de kracht van Jezus, 

uw Zoon en onze Heer,  

die zijn leven heeft gegeven voor alle mensen. 


