
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom voor de slotvieringen  

van de Heilig-Hartschool:  

dinsdag om 8u45, 9u30 en 10u40  

TEREKENFEESTEN 2022 

Voor het goede verloop van de  

Terekenfeesten zoeken we  

helpende handen. 

-Werk je graag in de keuken of kan je goed  

opdienen (drank of maaltijden)? 

-Maak je graag een cocktail? 

-Heb je even tijd om de zaal mee klaar te zetten of 

ben je in de mogelijkheid om een afwasje te doen?  

-Misschien heb je wel gouden vingers  

om lekkere desserts voor te schotelen  

of sla je graag een babbeltje  

en kan je goed steunkaarten aanprijzen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom: laat het ons weten,  

we kijken met jou waar en hoe dat kan. 

 

Lieve: 0479 50 77 04  

lieve.vandriessen@telenet.be 

Miepol: 0495 71 34 05  

miepol@telenet.be 

Koen: 0486 06 88 13  

koenbonne@telenet.be 

 

Hierbij nog eens de data:  

zondag 21 augustus: eetmaal ’s middags 

woensdag 24 augutus: ontspanningmiddag 

vrijdag 26 augustus: kaarting 

zaterdag 27 augustus: eetmaal en  

muzikale afsluiter ’s avonds. 

Deze vakantie onder meer: 

- wandeling: vrijdagnamiddag 22 juli 

- terrasjesavond in de dekenij: 24 augustus 

- bedevaart Boskapel Puivelde: 31 augustus 

     's avonds 

 

 

 

Lied 

Zieken omarmen, hun tranen verstaan,  
met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
 
Gods woorden spreken aanstekelijk echt,  
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
 
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,  
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 
 

Welkom 

 

Bidden om Gods nabijheid  

Zie ons hier samen, Heer, 

elk met zijn verleden, elk met zijn verwachtingen,  

mensen die aangewezen zijn  

op uw en elkaars tegemoetkoming. 

 

Gij kent ons pogen en falen,  

en zegt tot ons hart dat Gij liefde zijt  
Gij wilt ons bemoedigen 

om met velen een volk naar uw hart te zijn. 

 

 

13e zondag c-jaar 

26 juni 2022 

Gaan ... 
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Blijf ons bezielen, 

zodat wij met de kracht van uw Heilige Geest  

wij nieuwe wegen durven gaan,  

wegen van licht en liefde,  

vredig samen onderweg. Amen. 

 
Lied van lof en dank 

 

Gebed 

Om een boeiend verhaal 

van onvoorwaardelijke liefde gaat het ons: 

mogen vertrouwen en voelen 

dat we gekend, bemind, aanvaard zijn. 

God, wij bidden dat wij  

in vertrouwen leven. 

 

Om een kerkgemeenschap gaat het  

die niet alles is en niet alles weet 

en niet exclusief plaats van heil is. 

God, wij bidden om bescheidenheid 

en om gist in het deeg. 

 

Om een bontgekleurde kerk gaat het, 

samen in dienst van mensen 

een gastvrije kerk waar ieder die wil, welkom is. 

God, wij bidden dat wij elkaars hoeder zijn,  

in openheid en respect.  

 

Inleiding op de lezingen 
Elisa volgt de profeet.  

Ook Jezus nodigt ons uit Hem te volgen, resoluut,  

zonder kanttekeningen en voetnoten. 

 

Eerste lezing 1 Koningen 19, 16b. 19-21  

Lied 

Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
 
Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Orgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding op de 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. 

 

Communie 

  

Slotgebed 

God van mensen,  

blijf ons aanspreken door Jezus’ woord en werk  

opdat wij van harte voortzetten  

wat Hij onder ons begonnen is,  

opdat wij van harte doen  

wat Hij ons voorleefde,  

opdat wij met velen  

de nieuwe wereld worden  

die Hem voor ogen stond: 

uw koninkrijk hier en nu. Amen. 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
Een jongetje vroeg: 

"Papa, hoe groot is God?" 

De vader keek naar de hemel  

en zag een vliegtuig. 

Hoe groot is dat vliegtuig?  

vroeg hij de jongen. 

Zijn zoon antwoordde:  

"Ik kan het amper zien". 

Daarop nam de vader hem mee naar het vliegveld 

en naarmate ze een vliegtuig naderden,  

vroeg hij: 

"Hoe groot is dat vliegtuig nu". 

De jongen antwoordde: 

"Wow, papa, dat is enorm groot". 

De papa zei: 

"Wel jongen, de grootte van God hangt af  

van hoe dichtbij of ver je van Hem bent.  

Hoe dichter je bij Hem bent,  

hoe groter en groter Hij wordt  

in je leven!  

Orgel  

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Lucas 9, 51-62  

 

Homilie 

 

Kort stukje orgelmuziek 

 

Voorbeden 

Moge het ons gegeven zijn  

mensen om ons heen te zien  

die, geraakt door het evangelie,  

anderen op sleeptouw nemen,  

en door hun levensstijl  

voortrekkers worden  

naar Gods gedroomde wereld van morgen. 

Laten wij bidden … 

 

Vragen wij om rust en ontspanning  

voor allen die na een schooljaar of werkjaar 

bijna wat vakantie hebben. 

Hopen wij om een behouden terugkeer 

voor wie op reis gaan. 

Laten wij bidden: Vader van alle mensen 

 

Moge God in ieder van ons 

zijn droom levendig houden 

van liefde en gerechtigheid 

en ons allen bezielen met de Geest 

die Jezus bewogen heeft. 

Laten wij bidden:Vader van alle mensen 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit om te delen in zijn liefde. 

 

Ik geloof in Jezus Christus,  

die aan de liefde van God  

gestalte heeft gegeven. 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is daarin zo ver gegaan dat 

Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen en oproepen  

om de weg van de liefde te gaan. 

 

 



Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en hun daden richten  

naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde.  

Zij zijn het licht der wereld. 

 

Tot die gemeenschap van mensen  

wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods droom: 

'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen'. Amen. 

 

Offerande   

 

Gebed over de gaven 

God, onze Vader, 

die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon. 

Wij danken U voor Hem die in deze gaven  

van brood en wijn ons de weg leerde gaan  

van breken en delen. Wij bidden U,  

dat wij dit gebaar verstaan en zijn weg gaan, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 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.  
 

Wij moeten u wel danken, Vader, 

voor het wonder van uw schepping 

en voor het werk van verlossing, 

voor de gave van het leven  

dat ons vreugde biedt. 

 

Gij verwacht dat wij uw naam dragen. 

Daartoe hebt Gij ons geroepen: 

om uw daden te herhalen  

en uw woord te spreken. 

 

Die opdracht hebt Gij duidelijk gemaakt 

in Jezus, uw Zoon. Gij hebt Hem  

aan ons gegeven om U te verstaan. 

Om dat alles willen wij U loven en danken: 

God, Gij hebt ons Jezus gegeven 

als een onmiskenbaar teken van Leven. 

Op de laatste avond voor zijn dood 

heeft Hij dat duidelijk gemaakt 

voor zijn leerlingen en ook voor ons.  (…) 

 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Dankend vieren wij het leven van Jezus. 

Geen leven is zo vruchtbaar geweest, 

geen mens was zo gegeven. 

 

Hij is met U de weg gegaan ten einde toe, 

en zie, Hij leeft. Gij hebt Hem gemaakt  

tot Heer van alle levenden,  

hoop en toekomst voor onze wereld. 

 

In Hem breekt een nieuwe schepping 

door, leven in al zijn volheid. 

Daarom voelen wij ons ook verenigd  

met allen die in uw liefde zijn  

opgenomen (...). 

 

Om Hem durven wij hopen  

dat alles mogelijk wordt: 

het onheil gekeerd, de boosheid overwonnen, 

de dood vernietigd. 

 

Wat Gij begonnen zijt door Jezus, 

breng dat tot voltooiing door uw Geest. 

Hij zal ons bemoedigen als wij twijfelen, 

Hij zal de herinnering aan Jezus 

levend houden in ons. 

Hij zal ons vervullen met zijn kracht, 

want Hij is de Geest van de belofte. 

 

Zo zullen wij met allen 

die in deze wereld hopen en werken 

uw mensen worden door Jezus Christus, 

totdat onze verwachting tot rust komt 

in de vervulling van uw Rijk. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

Met Jezus op weg naar Jeruzalem,  

die de stad van vrede zou moeten zijn,  

bidden wij: Heer Jezus, leer ons te kiezen  

vóór de liefde en tégen de haat. 

Help ons uw weg te gaan opdat wij  

in vrede met elkaar leven en  

meebouwen aan uw Rijk dat geen einde kent. 
 

Die vrede zij altijd met u zijn! 

Geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede. 

 


