
Lied 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

Tereken Overleg(t): donderdag 31 mei om 19u45 

Korte bezinning / gebed. 

Willen we met onze geloofsgemeenschap toetreden tot  
“Bezield verband”? www.bezieldverband.be/onze-visie 

Evaluatie. 
Elk jaar evalueren we (voor “werkgever” VZW 
Pastorale animatie) het werk van onze vrijgestelde 
Lieve. We kijken ook terug op de voorbije “Tereken 
Overleg(t)” avonden, en we trekken de evaluatie open 
naar al wat gebeurde in onze geloofsgemeenschap. 

Pauze met hapje en drankje 

Terugblik  

Vooruitblik  

Nieuws van … 

Afhaalrondje (rondvraag) 

Noteer alvast volgende “Tereken Overleg(t)” avonden:  
4 oktober 2018, 6 december 2018,  
14 maart 2019 en 30 mei 2019.  
 
Dank je wel voor jouw aanwezigheid en je inbreng!! 

Lied 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu om nieuwe moed ...  
  

Welkom 

Wees welkom vandaag wie u ook bent, 

vanwaar u ook komt, 

in vreugde of met diep verdriet. 

Wees welkom, groot of klein, 

jong of iets ouder. 

Wees welkom vandaag, u allemaal, 

op dit feest van de heilige Drie-Eenheid. 

Als Vader heeft God ons geschapen,  

in de Zoon is Hij tot ons mensen gekomen 

en in de Geest  

is Hij nog steeds in mensen aanwezig.  

Zo kunnen we het misschien  

in het kort samenvatten.  

Wij mogen hier samenkomen 

omdat God ons samenroept:  

Hij die er is voor ons  

in het verleden, vandaag en ook in de toekomst.  

Feest van Heilige Drievuldigheid 

Zondag 27 mei 2018. 

                     
 
 
 
 

    

Hij / Zij 

https://www.bezieldverband.be/onze-visie


Wanneer iemand dat kan, dan kan Hij alleen 

maar GOD zijn en zo is er maar één. 

Willen we dan ook deze viering beginnen met het 

kruisteken waarin we de Drie-Ene aanspreken:  

In de naam van de Vader, De Zoon  

en de Heilige Geest! 

 

Zingend om nabijheid 

Eer aan God 

Eer aan God in de hoge. 
 

Wij loven U, Vader, scheppende Kracht, 

Bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, 

Zoon van God, Weg, Waarheid en Leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 

Vuur, brandende Liefdeskracht. 
 

Eer aan God in de hoge. 

 

Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 

en het onderhouden. 

Inleiding op communie: 
Dan zal er vreugde zijn op aarde  
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  

 

Om in stilte te lezen  Manu Verhulst 

 

Slotgebed 

God, Vader, Zoon en heilige Geest 

met drie in één kunt Gij de hele wereld aan 

en begint Gij opnieuw wat onbegonnen lijkt: 

blinden zien, doven horen, stommen spreken,  

lammen gaan en voor wie gevangen zaten 

gaat een bevrijde wereld open. 

 

Met drie in één durft Gij het wonder aan, 

dat stenen veranderen in brood, 

dat water verandert in wijn, 

en dat eenlingen veranderen  

in gezworen kameraden. 

 

Met drie in één 

doet Gij de honger naar gerechtigheid herleven. 

Dan wordt 'ontmoedigd zwijgen'  

tot 'waarheid doen',  

vandaag en vele dagen. Amen. 

 

 

 

 

Geloven is een avontuur van de ziel: 

voor elke mens 

een apart verhaal, 

ongrijpbaar 

en zo moeilijk  

om het aan anderen 

te vertellen. 

  

Zonder woorden, 

slechts in daden 

soms in riten  

en gezangen 

schept geloof verbondenheid, 

weeft het een subtiele band 

tussen mensen, hun wereld en hun God 

in serene harmonie op elkaar afgestemd. 

Geloven is leven zoals het leven is 

en "amen" zeggen: "Zo is het goed". 

Volgende zondag: sacramentsdag: 

Graag nodigen we allen uit rond het altaar  

die bij iemand thuis of in een woon-zorgcentrum  

van hieruit communie delen. 

In dankbaarheid en met Gods zegen ... 



Op de avond vóór zijn sterven,   

zei Hij aan zijn vrienden:  

"Kom nog één keer met Mij aan tafel, want Ik wil 

graag nog een laatste maal met jullie eten."  

Toen nam Hij simpel dagelijks brood,  

zegende het, brak het en zei:  

"Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de  

mensen. Kom, eet ervan, Ik ben het  

en Ik blijf bij u, altijd."  

 

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn  

en zei: "Kom, drink ervan,  

Ik geef Mij er helemaal in weg.  

Doe verder wat Ik jullie heb voorgedaan."  

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 

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,  

tekens van een nieuwe manier van leven,  

tekens van hoop voor alle mensen.  

 

Daarom bidden wij U:  

beziel ons met de Geest  

die ook uw Zoon dreef.  

Dat wij vanuit zijn inspiratie,  

ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden 

naar een nieuwe toekomst  

die Gij ons in handen hebt gegeven.  

 

En wij bidden voor hen die gestorven zijn (…) 

Zij leven verder op een nieuwe manier. 

 

Bezield door zijn Geest,  

naar het voorbeeld van zijn Zoon,  

bidden wij tot Hem die ook wij als 'Vader' mogen 

aanspreken. 

 

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

Wij eten van hetzelfde brood,  

wij wonen op dezelfde aarde,  

wij kijken naar dezelfde lucht,  

wij drinken van hetzelfde water. 

Eenzelfde Geest doet ons verlangen  

naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid. 

Als mensen broers en zussen zijn  

dan zal de wereld vol van vrede zijn. 

 Gods vrede zij altijd met u.  

 Wensen wij elkaar van harte vrede toe. 

Eer aan God in de hoge. 

 

Vrede op aarde en liefde onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed 

Gij, Drie-Ene God, Stem, Woord, Stilte, 

maak ons ontvankelijk voor uw spreken, 

maak ons gevoelig voor uw aanwezigheid 

hier, in ons midden. 

Geef dat wij uw naam "Ik zal er voor je zijn" 

waarmaken voor elkaar. 

Dat vragen wij u voor vandaag, 

door Uw Zoon en de Heilige Geest, 

voor alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Mozes herinnert het volk aan het unieke verbond  

dat God met hen gesloten heeft.  

Jezus zendt zijn leerlingen uit om te getuigen  

van die liefde van God, wetend dat Hij nabij blijft. 

 

Eerste lezing    
Deuteronomium 4, 32-34. 39-40 

 

Orgel 

 

Evangelie     
Matteus 28, 16-20 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Drie-ene God, Schepper en Vader, 

die alles in het leven riep  

en het aan mensen toevertrouwde, 

leer ons behoedzaam omgaan met uw schepping. 

Laat niet toe dat wij de rijkdommen  

van deze aarde misbruiken. 

 



Beziel ons met de zorg voor alle leven. 

Drie-ene God,  

wij bidden voor alle mensen  

die zich laten leiden door de Geest, 

trouw aan een innerlijke stem  

en levend uit de liefde, 

dat zij het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

Heer, luister naar mij … 
 

Drie-ene God, die u in uw Zoon  

aan ons liet kennen, 

mogen wij Hem navolgen  

op de weg die Hij ons voorging:  

de weg van bevrijding, gerechtigheid  

en onderlinge verbondenheid.  

Heer, luister naar mij … 
 

Drie-Ene God, wij bidden voor hen die,  

plannen makend en vergaderend,  

bouwen aan de Kerk van de toekomst. 

Zend hen uw Geest zodat ze beslissingen nemen 

die uw gemeenschap van mensen  

ten goede komt. 

Heer, luister naar mij … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in één God. 

Dezelfde die aan het begin stond van het heelal,  

die eerste knal. 

Diezelfde heeft ons in leven gewild  

de stilte gebroken, ons uitgesproken. 

 

Ik geloof in één God, 

voor de mensen een Vader, 

de bron, aanwezig in iedere zon. 

 

Een mens werd geboren op aarde 

eerst onbekend tot het moment 

dat Hij steeds meer Gods bedoeling doorzag. 

De zin van het leven werd vorm gegeven. 

 

Ik geloof in één God, 

de Vader een Zoon 

een 'IK' maar niet zonder een 'GIJ', 

méér dan mensen nabij. 

 

Dezelfde die wij eerst niet kenden. 

Die laat ons vrij, is met ons 'WIJ' 

op weg naar een toekomst, nieuw zoals nooit. 

De schepping moet doorgaan,  

Hij wil ons voorgaan. 

 

Ik geloof in één God, 

de wereld vanuit zijn Geest, 

verbonden in ruimte en tijd: 

liefde in eeuwigheid. 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God, wij bieden U onze gaven aan  

opdat de kracht van uw Liefde  

in ons zou aanwezig zijn. 

Jezus heeft ons brood en onze wijn aangenomen  

om zijn leven door te geven,  

om zijn liefde op alle plaatsen en in alle tijden  

zichtbaar en voelbaar te maken. 

Moge de kracht van de Geest ons vervullen 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Gebed 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. 

 

God, wij danken U  

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt  

daar 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 God 

omdat Gij aan het werk zijt  

in de ontluikende liefde tussen mensen,  

in groeiende solidariteit  

en volgehouden inzet  

voor vrede en rechtvaardigheid.  

Daarom loven wij uw naam en zingen: 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus  

die ons menselijk leven  

met beide handen aanvaardde  

en het deelde met al de zijnen.  


