
Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

  

 

 

  

 

 

Website: sintjozeftereken.be 

 

We actualiseren graag de website van onze  

geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken. 

Daarvoor zoeken we mensen die hier  

zicht op hebben en mee willen denken. 

Ben jij zo iemand? Geef het door aan Lieve:  

0479 50 77 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast veel dank om mee te werken! 

Op verkenning in de kerk 

 

Het krijgt vorm: een speurtocht die jij in  

onze Sint-Jozefkerk kan doen:  

alleen, met twee, met drie  

of met veel meer, 

zeker ook met kinderen! 

 

Zo kom je heel wat te weten over  

onze geloofsgemeenschap en de vele  

kunstwerken die onze kerk rijk is.  

Je hebt bv ook wel al gezien dat er beelden  

meer in het zicht zijn gebracht. 

 

Dit en nog veel meer is te ontdekken vanaf  

1 juli, een mooie vakantieactiviteit dus. 

De kerk is dagelijks open tussen 9u en 16u, 

enkel niet toegankelijk tijdens een dienst. 

Dit is op te volgen via Facebook: 

https://www.facebook.com/sintjozeftereken 

De papieren liggen in de kerk ter beschikking, 

of te vinden op de website en via FB. 

Veel plezier ermee! 

Heb vertrouwen,  

Ik ben bij je en dat is genoeg. 

 

ZING JE MEE? HET MAG!! 

 

Lied   

Kom met uw scheppingswoord in onze ziel. 
Spreek dat de wind het hoort. 
Kom, dat het water knielt, bij ons aan boord. 
 
Ik ben het, zegt Gij dan, kom maar met Mij 
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand. 
 
Wij zien alleen nog maar water en wind. 
Zegt Gij dan; wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, weten niet waar. 
 

Welkom 
Welgekomen, beste mensen,  

want vandaag roept Hij ons bij elkaar  

en daarom zijn wij hier samen:  

in zijn naam, in naam van zijn Zoon,  

in naam van die Geest.  

Stormen in ons leven kunnen ons overweldigen,  

ze kunnen ons in paniek doen slaan,  

ons hele leven overhoop gooien.  

Van het ene moment op het andere  

kan ons leven een heel andere wending krijgen. 

Mensen op de vlucht, 

op zoek naar een thuis om menswaardig te leven, 

hebben vaak ook letterlijk stormen doorstaan. 

Mag dit samenzijn, door alle stormen heen,  

ons vertrouwen geven in zijn nabijheid. 

     

 
 

 

12e zondag door het jaar b 

20 juni 2021 

Internationale dag  
voor de vluchteling 

VERBINDEN 

https://www.facebook.com/sintjozeftereken


We leggen  ons 'vertrouwen' in zijn hand 

 

Gebed om nabijheid 

Wat is het voor kracht 

die mij staande houdt in al mijn onmacht ? 

Wat is het voor kracht  

die mij gaande houdt in al mijn onmacht ? 

Wat is dat voor kracht 

die mij horen doet in al mijn onmacht ? 

Wat is dat voor kracht  

die mij zien doet in al mijn onmacht ? 

Wat is dat voor kracht 

die mij laat spreken in al mijn onmacht ? 

Wat is dat voor een kracht 

die mij zwijgen laat in al mijn onmacht ? 

Is het jouw kracht, God ? 

God, ik geloof het wel ! 

 

Eer aan God 

Laten wij de Heer loven en prijzen  

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft  

aar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem  

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

Laten wij de Heer loven en prijzen  

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten  

voor het geluk en het welzijn van medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn boodschap, 

voor een wereld van vrede,  

zonder haat of tweedracht. 

Gloria, ... 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden  

in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 

een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk. 

Gloria, … 
 

Heer Jezus, wij verkon-

en wij belijden tot Gij 

 

Gebed 

Aarzelend gaan wij op weg, 

vol twijfels, bang, onzeker. 

Maar op Jezus' Woord 

mogen wij ons geborgen weten 

in Gods vaderlijke hand. 

Gelovend ontdekken we 

dat Hij met ons is, in weer en wind. 

Dank U, Heer, 

dat Gij met ons scheep wilt gaan, 

dat Gij ons leidt door de storm, 

dat Gij onze Rots zijt, 

onze vaste Grond. Amen. 

 

Lied 
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 
zegene ons de grote Naam. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie roepen om vrede, 
van gerechtigheid dromen. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 

Om in stilte te ... 

Uit het boek:  
De vos, de mol en het paard 
van Charlie Mackesy 



Wij denken aan Jezus van Nazareth, 

die zoveel van de mensen hield 

dat Hij alles voor ze deed. 

Toen ze Hem dat wilden verhinderen 

wilde Hij zelfs voor de mensen sterven. 

Jezus deed voor, hoe wij moeten leven, 

daarom zijn wij U dankbaar, goede God. 

Hij zei :  

"Je leven moet net zo zijn als wanneer je aan tafel 

gaat: dan kom je samen met anderen,  

dan neem je tijd voor elkaar,  

dan kun je naar elkaar luisteren."    (…) 

 

Wij willen samen eten en drinken  

om Jezus niet te vergeten 

en om net als Hij te worden: 

goed voor alle mensen. 

 

Als wij zo de maaltijd vieren 

willen wij ook denken aan alle mensen 

die het slecht hebben in onze wereld. 

Voor arme mensen bidden wij 

en voor de mensen die honger hebben. 

 

Voor de mensen bidden wij  

die leven in onvrijheid, oorlog,  

discriminatie of worden gepest. 

Voor mensen die ziek zijn,  

ongelukkig of bedroefd. 

 

Voor de mensen die gestorven zijn  

en die wij niet vergeten: (...). 

Al deze mensen horen bij U, God 

en daarom horen ze ook bij ons. 

 

Dat willen wij laten zien  

als wij het brood met elkaar delen. 

Want U bent een God van alle mensen 

en U wilt dat wij gelukkig zijn, vandaag en altijd. 

Amen. 

 

Onze Vader 
Bidden wij met open handen om zo ons vertrouwen  

in zijn handen te leggen. 

 

Vredewens 

Als wij aan uw vrede gestalte geven, 

elkaar in lief en leed vasthouden, 

troosten en bemoedigen, 

kunnen stormen van twist en haat ons niet deren. 

 

Die uitdeinende Godsvrede zij altijd met u 

En geven wij elkaar een teken  

van vrede en vriendschap. 

 

Communie 

 

Gebed 

Goede God, al wat bestaat,  

is van uw scheppingskracht vervuld.  

Zo zijt Gij een God-dichtbij. 

Spreek hier opnieuw uw levendmakend woord 

en spreek het zo, dat het vertrouwen wekt. 

Dat vragen wij door Jezus,  

die U alles in handen gaf 

en zo het leven vond, voorgoed,  

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Zowel in het boek Job als in het evangelie  

laat God laat voelen dat Hij er is,  

ook al teisteren stormen ons leven. 

 

Eerste lezing  Job 38, 1.8-11 

 

Orgel 

 

Moment voor 

de kinderen 

 

 

 

Evangelie  Marcus 4, 35-41 
Jezus, ik denk aan Jou 

Jezus, ik spreek met Jou 

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Varen naar de overkant, 

met andere mensen de boot ingaan,   

het toch maar wagen  

en vertellen van die overkant: 

over wat nog niet gehaald is, 

of we telkens niet aandurven. 

 
Bidden we voor allen die ergens ver van huis 

naar de overkant gaan,  

op zoek naar een beter leven. 

Bidden we voor onszelf 

dat wij het wagen  

om mee met mensen de boot in te gaan. 

 
Heer, aanhoor ons, Heer, aanhoor ons, 
Heer, aanhoor ons   
 

En als de storm opsteekt 

handen zoeken voor houvast, 

handen van iemand die geleerd heeft 

dat leven nu eens lief en dan weer leed is. 

Handen van iemand die bidden kan:  

"Help mij, Jezus." 

 



Bidden wij voor hen  

bij wie de storm opsteekt in het leven 

en handen zoeken voor houvast. 

Bidden wij voor onszelf 

dat wij gastvrij klaarstaan om hen te ontvangen 

die op de vlucht zijn.    

Heer, aanhoor ons …    
  

"Ga maar," zei Jezus, "Ik kom je achterna, I 

k ben er. 

Ook als het stormt ben Ik er. 

Ook als er golven komen van niet begrijpen. 

Blijf elkaar maar vertellen van het stillen  

van de storm en red elkaar, je hebt toch handen,  

je hebt toch houvast aan elkaar. 

Ik geef kracht, inspiratie en hoop." 
 

Bidden wij voor alle mensen 

die vreemden trachten te begrijpen 

en die iets voor hen doen. 

Bidden wij voor onszelf: om een groeiend besef  

dat wij op elkaar aangewezen zijn 

en dat allen er beter van worden 

als we niet uit elkaars genade vallen. 

Heer, aanhoor ons …   
   

Geloofsbelijdenis 

Als wij niet meer geloven dat het kan,  

wie dan wel ? 

Als wij niet meer vertrouwen op "houden van", 

wie dan wel ? 

Als wij niet meer proberen om van fouten te leren, 

als wij het getij niet keren, wie dan wel ? 

Als wij niet meer zeggen wat er toe doet, 

wie dan wel ? 

Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen,  

wie dan wel ? 

Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst  

is geborgen voor de kinderen van morgen,  

wie dan wel ? 

Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te 

zingen waar zij in kunnen springen, wie dan wel ? 

Als wij niet meer hopen  

dat Hij onze storm kan bedaren, wie dan wel ? 

 

Offerande 
We mogen nog niet rondgaan met het mandje.  

Uw vrije bijdrage nemen we dankbaar aan door eht 

mandje achteraan in de kerk.  

 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 

laat ons biddend in uw liefde verbonden blijven. 

Wees Gij barmhartig, ban de stormen uit ons hart. 

Blijf Gij trouw, als wij angstig worden. 

Geef ons een weg om naar u te gaan, 

de weg van Jezus, van breken en delen, 

voor deze wereld en voor alle tijden. Amen. 

Gebed bij brood 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 zijn hier samengekomen, God, 

omdat wij bij elkaar willen horen, 

omdat wij samen op weg zijn in ons leven. 

 

Wij komen hier samen aan tafel  

omdat wij niet willen vergeten  

hoe wij moeten leven: 

in vrijheid en in liefde voor elkaar. 

 

Wij komen hier brood delen, God, 

omdat wij willen leven en delen  

in het voetspoor van Jezus van Nazareth 

Daarom willen U lof toezingen, God, 

u danken en eren: 

Goede God, wij danken U 

dat wij wonen in deze wereld 

waar zoveel licht en liefde is, 

waar zoveel mensen van elkaar houden. 

 

Voor de mensen die goed zijn voor ons,  

zijn wij u dankbaar, goede God. 

Wij weten dat mensen ook hard kunnen zijn, 

dat mensen niet altijd vrienden zijn, 

dat mensen ruzie maken en oorlog voeren 

maar zo willen wij de wereld niet 

en zo wilt U de mensen niet:  

U wilt voor ons vrijheid en vrede. 

 


