
TEREKENFEESTEN 2019 

Inschrijven voor  woensdag 14/8 

of kom langs voor een heerlijk dessert! 

Kaarten voor Rudy Clark aan € 8,- : 

te koop aan het koffiehoekje, via OKRA 

of op het secretariaat. 

Ook aan de kassa mogelijk. 

Inschrijven voor woensdag 21/8! 

 Inschrijvingsstrookjes aan het koffiehoekje! 

De kruisjes van hen die vorige maand overleden zijn, 

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  

gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden.  

Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 
  

  

Lied 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
Vandaag zien we Jezus van zijn radicale kant: 

Hij roept om erbarmen:  

als een lopend vuur wil hij de de wereld  

het vuur van Gods liefde meegeven. 

Deze gedrevenheid is even kenmerkend voor Hem 

als de ‘zachtmoedigheid en nederigheid van hart’ 

die we zo graag van Hem aannemen… 

 

 

 20e zondag c-jaar 

 18 augustus 2019 
                     

 
 
 
 

    

Zijn vuur  
onder ons 



Bidden voor … 
We nodigen u uit om deze viering in het bijzonder  

één iemand die u kent of niet kent,  

in uw gebed mee te nemen.  

Door te bidden geven we aan God  

te kennen dat wij bij Hem willen zijn.  

Wat gezegd wordt, komt pas op de tweede plaats.  

Door deze intentie zeggen we:  

'Heer, hier zijt Gij, Gij weet wat er in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel, verdriet en vreugde. Wij leggen 

deze mens aan U voor, dat is mij genoeg.'  

 
Stiltemoment 

 

Goede God, 

U die zwijgzaam aanwezig bent in ons bestaan, 

Gij legt uw woorden in de mond van mensen. 

Ook wij zouden zo graag spreken 

in de taal van de engelen, 

met woorden die uw lof zingen 

en die getuigen van liefde en barmhartigheid. 

 

Voed ons met dapperheid en moed 

dat wij hardop durven zeggen  

hoe Gij naar de wereld kijkt 

en omziet naar uw schepselen. 

Gij blijft bij ons, ziet naar ons om, 

Gij ontfermt U als wij zwak zijn 

als wij enkel denken aan onszelf 

als wij uw woord onrecht doen. 

 

Gij komt ons tegemoet 

met nabijheid, liefde en groot vertrouwen. 

Gij ontfermt U over ons. 

 

Lied we zingen dit Taizélied 3x na elkaar,  

         mag het de derde keer vol vertrouwen  

         en geloof klinken 

 = het is goed te vertrouwen op de Heer, 

 op Hem te hopen 

 

Gebed 

God die liefde zijt,  

maak ons ontvankelijk  

voor wat Jezus ons vandaag te zeggen heeft. 

Houd zijn vuur in ons brandend  

zodat wij durven doen wat Hij ons voorleefde, 

vandaag en alle dagen. Amen.  

 

 

 

Lied 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 
 
 



 

Slotgebed 

God,  

Gij zegt ons mensen te zijn 

naar het voorbeeld van uw Zoon: 

met ogen  

die niet alleen kijken,  

maar ook zien, 

met oren  

die niet alleen horen,  

maar ook luisteren, 

met een mond  

die niet alleen praat,  

maar ook aanspreekt, 

met een verstand  

dat niet alleen begrijpt,  

maar ook verstaat, 

met een hart  

dat niet alleen klopt,  

maar ook kan bewogen zijn, 

met handen  

die niet alleen grijpen,  

maar zich ook openen, 

met voeten  

die niet alleen lopen,  

maar ook tegemoet komen, 

want zo zijn wij gezegend  

en elkaar tot zegen. Amen. 
 
 

 

 

Om in stilte te lezen 
Een man viel in een put en kon er niet meer uit.  

Een meelevend iemand kwam langs en zei:  

‘Ik voel met je mee.’  

Een nuchter man kwam langs en zei:  

‘Het is normaal dat iemand in zo'n put valt.’  

Een wiskundige berekende  

hoe hij precies in de put was gevallen.  

Een verslaggever vroeg:  

‘Mag ik van jou vernemen  

hoe je deze put terecht kwam?’  

Een ander zei:  

‘Je verdient de put.’  

Een klager zei: ‘Je klaagt nu wel,  

maar heb je mijn put al gezien?’  

Een optimist zei:  

‘Het had veel erger kunnen zijn.’  

Een pessimist zei: ‘Het zal nog veel erger worden!’ 

Een achtste man  

kwam voorbij,  

zag de man,  

pakte hem bij de hand  

en trok hem uit de put!  

Inleiding op de lezingen   
Jeremia leeft in de woelige jaren van de 7de eeuw voor 

Christus. Hij voorspelt dat zijn land door Babylonië  

zal overrompeld worden en raadt de mensen aan om te 

verhuizen. Omdat hij in zijn optreden de machtigen van 

het land niet ontziet, krijgt hij veel tegenstand. 

 In het evangelie plaatst Jezus ons voor een verrassend 

dilemma: vrede of verdeeldheid. 

 

Eerste lezing  Jeremia 38, 4-6.8-10 

 

Orgel 

 

Een moment met de kinderen 
samen naar het PIT= 

Parochiemuseum In Tereken 

 

Evangelie     Lucas 12, 49-53 

 

Homilie 

 

Voorbeden  

Voor de sterken onder ons, 

de profeten van onze dagen 

die de kant gekozen hebben van de zwakken 

en zich niet laten weerhouden  

om onrecht bij naam te noemen. 

Heer aanhoor ons… 
 

Voor de teleurgestelden onder ons, 

ooit enthousiast begonnen,  

dromend van een betere wereld, 

maar moedeloos geworden 

omdat de werkelijkheid zoveel weerbarstiger is. 

Heer aanhoor ons… 
 

Voor de mensen die wij kennen  

en waarmee wij het leven delen; 

dat wij gezegend zijn met mensen  

die voor de waarheid uitkomen; 

dat wij het evangelie niet afzwakken,  

en in woord en daad blijven getuigen  

van wie ons hier samenroept. 

Heer aanhoor ons… 
 

En laten wij bidden 

voor zoveel soms heel persoonlijke intenties; 

voor mensen die ziek zijn, 

voor mensen die bedroefd zijn 

voor al diegenen voor wie het leven 

zwaar en hard is. 

En voor onszelf... 

Heer aanhoor ons… 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Vader 

schepper van hemel en aarde, 

van land en water, licht en donker, 

van plant en dier en de mens als zijn beeld: 

dieper dan wijzelf is Hij in ons hart. 

 

Ik geloof in Jezus Christus 

gegeven en ontvangen, 

gestorven en verrezen, 

weg en waarheid, leven 

voor ieder van goede wil. 

 

Ik geloof in de Geest, 

die ons aanvuurt. 

De heilige, helende Geest, 

die ons leven vervult,  

het brengt tot het einde  

waarin allen en alles voltooid is in U,  

God almachtig. 

 

Offerande 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden. 

 

Daar waar mensen  

de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen  

tot een wereld zoals Gij hem droomt. 

  

Wij danken U 

omdat Gij aan het werk zijt 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 

voor vrede en rechtvaardigheid. 

Daarom zingen wij U toe: 

Heilig, heilig, .. 
 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die ons menselijk leven  

met zijn beide handen aanvaardde 

en het deelde met al de zijnen. 

  

Met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig en vol aandacht  

en begrip voor allen die in nood verkeerden 

of niet van tel waren. 

  

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij  

aan zijn vrienden:  

“Kom nog één keer met Mij aan tafel". 

(…) 

Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.” 

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

  

Wellicht is het dan stil geworden, 

zoals bij elk afscheid. 

Maar dit brood en deze wijn  

zijn tekens geworden  

van een nieuwe manier van leven, 

van hoop voor alle mensen. 

Daarom ook bidden wij  

voor hen die gestorven zijn (…). 

  

Wij vragen U, God: 

beziel ons met de Geest  

die ook uw Zoon dreef. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie,  

ook bij tegenslagen wegen vinden  

naar een nieuwe toekomst 

die Gij ons in handen hebt gegeven. 

  

Steeds weer daagt Gij ons uit 

om Jezus’ voorbeeld te volgen: 

goedheid, respect en verbondenheid  

met elke mens. 

Geef ons de moed, de kracht en de sterkte  

om dit vol te houden. 

Dan kan uw Rijk komen. 

Daarom blijven wij tot U bidden  

met Jezus’ woorden en noemen wij U: Onze Vader. 

 
Onze Vader 

 

Vredewens 

De hoop, zegt God, die verbaast me, 

die is verbazingwekkend ! 

Dat de mensen zien, hoe alles gaat, 

en dat ze geloven dat het morgen beter zal zijn. 

Dat mensen zien dat er oorlog is en geweld, 

soms alleen maar met woorden, 

maar dat ze toch geloven dat er eens vrede zal zijn, 

voor iedereen, voor altijd, dat is verbazingwekkend. 

Het is het grootste wonder van mijn genade. 

Wat mij verrast, zegt God, dat is de hoop op vrede. 

 

Die hoop en die vrede schenkt Gij ons, God! 

Schenken wij deze ook aan elkaar. 

 
Inleiding op de communie 

 
Communie 

 

 

 


