
 

Vertrouwvol brengen we in deze woorddienst  

met communie het evangelieboek en een ciborie met 

geconsacreerde hosties in ons midden.  

 
Lied   

Het is goed te vertrouwen op God, 
   

 
 
 
 
 
 
 
   

goed om op Hem te hopen. 
 

Welkom 

… leven en dood ontmoeten elkaar… 

In het evangelie horen we hoe  

de stoet van de dood 

de stoet van het leven ontmoet. 
 

Ondanks alles geven de lezingen  

van vandaag ons een beeld  

van een God die leven geeft. 

Er is geen grens aan zijn liefde… 
 

Dank zij de liefde kunnen we vandaag meevieren 

met Jacques Van Tichelen en Lise-Lotte Van Bavel 

voor hun 50e huwelijksverjaardag. 

 

Gebed om nabijheid 

God van liefde en trouw, 

wij komen naar U om te bidden om vertrouwen: 
 

voor uw naamgenoten in ons midden, 

voor mensen die zich door U verlaten voelen, 

voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 

voor hen die weerloos zijn  

in de handen van de mensen, 

voor uw naamgenoten in ons midden:  

vluchtelingen, vreemden, verslaafden, treurenden, 

Voor hen die kracht uitstralen, 

Voor hen die liefde geven en recht doen, 
 

Mogen zij en wij allen staande blijven 

en ons door U omgeven weten. Amen. 
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Lied 

Bonum est confidere …. 
 
Gebed en lofzang naar psalm 119 

Mijn lippen willen U uitbundig loven, 

wat Gij helpt mij te leven. 

Laat mijn mond zingen, 

want wat U ons geeft, is heilzaam. 

Uw helpende hand staat mij bij, 

uw nabijheid is mijn vreugde. 

Als ik verloren loop als een dwalend schaap, 

dan komt Gij mij zoeken. 

Laat mij leven, laat mij U prijzen, 

U wil ik danken, 

mijn leven lang. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Oude woorden vertellen ons dat God geen vreugde 

vindt in de ondergang en de dood.  

Hij heeft immers alles geschapen om te leven. 

Jezus laat dit op zijn beurt zien  

door leven te schenken. 

 

Eerste lezing   
Wijsheid 1, 1. 13-15; 2, 23-24 

 

Orgel 

 

Evangelie   
Marcus 5, 21-43  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Er ging iets van Jezus uit  

dat mensen aantrok en hun deugd deed. 

Bidden wij dat velen zich door Hem  

laten inspireren. 

 

Bij het begin van de vakantie, 

wanneer zovelen de wereld rondreizen, 

willen we even stilstaan en bidden  

voor wie zich in diezelfde wereld bedreigd voelen, 

voor kinderen en volwassenen  

die onvoldoende te eten hebben, 

voor wie op straat moeten leven, 

voor hen die eenzaam zijn en niet buiten kunnen. 

Bidden wij voor hen  

die armen en zieken bezoeken en verzorgen, 

die contacten onderhouden met gevangenen, 

die opteren voor een sociale vakantiejob  

waarbij ze anderen tot steun zijn. 

Ga met ons door de dagen ... 

 

Stuur ons een kaartje van waar je bent:  

ver weg of dicht bij huis of thuis. 

We projecteren het op TV  

en hangen het op in de kerk. 

Zo blijven we met elkaar verbonden… 

We kunnen steeds helpende handen voor  

de komende Terekenfeesten. Er zijn allerlei taken  

te doen, voor ieder wat wils dus. Help je graag mee? 

Geef dan zeker je naam door aan Lieve:  

03 776 11 07, lieve.vandriessen@telenet.be. 

We kijken met jou wat je liefst doet. 

Alvast veel dank!! 

De data op een rijtje: 

-Zondag 19 augustus om 12u00: mosselfestijn. 

-Woensdag 22 augustus om 14u30: 

 ontspanning met Walter en David Cantens. 

-Vrijdag 24 augustus om 14u30: kaarting. 

-Zaterdag 25 augustus om 18u00: 

 eetmaal, aansluitend trekking tombola en 

 muzikale afsluiter.  

Vooraf:  

-Fietsend brieven verdelen in de stad. 

-Zaal klaarzetten … 

Nadien: opruim, opkuis, ... 



Lied 

Aan het kruis is Hij gestorven 
en toen leek het echt gedaan, 
Want wie kon er toen geloven 
dat Hij ook weer op zou staan, 
zodat mensen blijven hopen: 
'dood' is niet het laatste woord 
en die boodschap gaan vertellen 
tot eenieder ‘t heeft gehoord. 
 

Refrein 1 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
dat het toch wel goed zal gaan, 
dat het Rijk van God kan groeien, 
als een kleine korrel graan. 
 

Refrein 2 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
van die God in mens tot mens, 
dat de hoop nooit uit zal doven, 
’t Rijk van God als hartenwens 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Bidden wij voor onze jongeren.  

Dat vakantie voor hen ook betekent: 

tijd om bij elkaar thuis te komen, 

om te genieten van vriendschap  

en wederzijdse dienstbaarheid. 

Dat het een creatieve en deugddoende tijd  

mag zijn die hen helpt uitgroeien  

tot gastvrije en hartelijke medemensen. 

Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden wij voor alle volwassenen  

voor wie de vakantie een tijd is  

om weer op adem te komen, 

weer op te leven, zichzelf te vinden, 

en nieuwe energie op te slaan. 

Ga met ons door de dagen … 
 

Bidden wij voor hen die gestorven zijn. 

Voor …. 

Dat ook zij mogen leven. 

 
Belijdenis 

Ik geloof in God 

die me het geschenk van de vrije tijd  

heeft gegeven 

als een kans om gastvrij te zijn. 

 

Ik geloof in Jezus 

die met mensen meegaat, 

om, naar zijn voorbeeld,  

tijd vrij te maken 

voor de anderen om mij heen. 

 

Ik geloof in de Geest 

die mij eraan herinnert dat vakantietijd er is,  

niet alleen om mezelf in de watten te leggen,  

maar ook om medemensen in liefde te dragen 

en zo mee te bouwen aan een gastvrije wereld  

voor iedereen. 

 

Ik geloof in God die liefde is. 

Daarom geloof ik in de goedheid van de mens, 

en dat uiteindelijk het goede  

het wint van het kwaad 

en liefde het wint van alle dood. Amen. 

 

Offerande 

Het gezegend brood als teken van Jezus  

staat in ons midden.  

Het wordt gedeeld zoals ook wij  

onze gaven,  

naar zijn voorbeeld,  

willen delen.  

 

 

 



Gebed bij brood van leven 

God, zoals een moeder haar kinderen voedt, 

zo voedt U ons in dit samenzijn 

met woord en brood. 

Gij schenkt ons eeuwig leven. 

Gij geeft ons brood  

waardoor ons leven wordt gevoed, 

onze hoop vermeerdert, 

onze liefde versterkt, 

ons vertrouwen groeit. 

 

Wij bidden U, 

wek in ons de honger naar Hem 

die het levende en ware brood is. 

Laat ons leven van ieder woord 

en ieder teken dat van U spreekt.  

Daarom bidden wij... 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Vrede is een groot woord, 

een werkwoord. 

Wanneer we werken aan vrede 

gaat het niet om wat we zijn, 

of wat we doen, 

maar wel om hoé we het doen, 

of we écht zijn en of we het menen, 

wat ons maakt tot wie we zijn. 

Daarom bidden we: 

Kom, vrede van God, 

en maakt ons  

tot oprechte en moedige mensen, 

die U uitstralen en doorgeven. 

  

Die vrede van de Heer zij altijd met U … 
  
Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God van Leven, 

Laat ons vertrouwen 

dat het toch wel goed zal gaan, 

dat wij, heel gewone mensen, 

voor uw schepping borg staan 

en Gij ons bestemd hebt om te leven, 

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  

Amen  
 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  Toon Hermans 

Zee... 

Ik zet mezelf hier neer in 't zand,  

en luister naar de wind. 

Hier bij de zee die eeuwig ruist,  

ben ik een beetje kind. 

Hier ga ik op in het heelal,  

in 't zingen van de zee. 

Hier ben ik even net iets meer,  

dan de dingen die ik deed... 


