
Slotgebed 

Vader van ons allen,  

leg uw juk van liefde en zachtmoedigheid  

op onze schouders en leid ons  

in het voetspoor van Jezus, uw Zoon,  

opdat de wereld de vrede waarvan zij droomt,  

mag leren kennen,  

opdat de mensen vreugde beleven aan elkaar,  

vreugde die blijvend is tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Lied voorzang door Dirk 

Gij komt tot ons, gans onverwacht,  
in alle mooie dingen, in bloemen,  
in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen, 
in 't brood dat op de tafel staat,  
in 't hart dat blij en dankbaar slaat,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons in heel de dag,  
in arbeid aan de dingen, 
in zorg en vreugde, pijn en lach,  
in 't lied dat wij dan zingen, 
in liefde ook van man en vrouw,  
in vriendschap, vrede en in trouw, 
in duizend, duizend dingen. 
 

Zending en zegen 

 

Bedankt voor het meevieren.  
Neem je je misboekje mee naar huis a.u.b? 

Zaterdag 5 en zondag 6 september 2020 worden 
ingekleurd door de Broederschap OLVrouw van Halle. 
Omwille van de corona en de federale maatregelen, 
wordt de jaarlijkse bedevaart naar Halle op een 
andere wijze ingevuld. 
 
Programma zaterdag 5 september: fietsbedevaart 
- start om 09u00 aan de kapel van Tereken 
- in Halle (basiliek) wordt de kaars ontstoken 
- terug met de fiets of trein  
- bij terugkeer in Sint-Niklaas: drankje aangeboden 
door Waasland Drinks 
- volgwagen en verzekering zijn inbegrepen 
 
Programma zondag 6 september:  
lokale bedevaart - kapellekestocht 
- start tussen 13u00 en 15u00 
- lokale wandeling (max.10 km) rond de kapellen van 
Tereken, met zoektocht en informatie over de kapellen 
- fotoprojectie van de bedevaart 2019 bij Waasland 
Drinks, met drankje 
- verzekering inbegrepen.  
 
Inschrijven per gezin:  
De 1e deelnemer ouder dan 21 jaar: €5.  
Volgende deelnemers van hetzelfde gezin: €2.  
Deelnemers jonger dan 21 jaar: gratis. 
 
Fiets: https://forms.gle/6rbodwrbPWZXwEVH6 
Kapellekeswandeling: https://
forms.gle/8Z4FpBpvuMb169DE8  
 
Raf Smet: 0486/637507 
raf@smetvergracht.be of sienvergracht@gmail.com 

Zondag 5 juli 2020. 

14e zondag a-jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God onder de mensen 
 

Lied voorzang door Dirk 

Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
 
Laat uw naam ons leven worden 
rode draad in ons bestaan, 
ankervast, vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 
 
Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
 
Laat uw naam ... 
 

Welkom 
Welkom beste mensen hier aanwezig en ook 

welkom aan iedereen die de viering thuis mee volgt. 

In deze vakantietijd worden wij door Jezus uitgenodigd  

om bij Hem vrede en rust te vinden. 

 

God heeft ook een droom, een droom van: 

mensen die naast en met elkaar leven  

als broers en zussen, 

die alles met elkaar delen 

en zich niet hoger achten dan anderen. 

 

Mensen die hun talenten ontwikkelen 

en ze in alle bescheidenheid ten dienste stellen  

van elkaar.  

Mensen die groeien als mens 

dankzij hun inzet voor anderen.  
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Van zichzelf zegt Jezus  

dat Hij nederig en zachtmoedig is 

en dat wij bij Hem mogen komen uitrusten. 

Zo zouden ook wij voor anderen een thuis kunnen zijn.  

Het is immers goed dat mensen  

zich bij elkaar veilig en geborgen weten, 

zeker nu in deze dagen dat we elkaar 'van op afstand' 

ontmoeten. 

Laten we hiervoor steun vragen aan God,  

Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen 

 

Gebed om nabijheid 

De menswording van God  

is niet een eenmalig kerstgebeuren. 

Het voltrekt zich in de geest en het hart  

van elke gelovige. 

God woont in ons. Hij bouwt met ons mee,  

Hij lijdt met ons mee. 

Hij 'is’'zijn schepping:  

in elke ster aan het firmament,  

in elk blad van een boom dat ontspringt  

en zich open plooit voor de zon,  

in elke mens die ademt en denkt en bidt  

en verwonderd dankbaar is om het bestaan. 

God is vlakbij, zo nabij als de werkelijkheid  

die ons omringt. 

 

God, we staan er niet genoeg bij stil  

dat wij alles zomaar krijgen. 

Help ons in de komende vakantietijd te genieten 

van al het moois, aan ons gegeven.  

Help ons stil te worden  

en er dankbaar voor te zijn. Amen. 

 

Eer aan God 

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond met de kleinen 

en de zwakken en met allen  

die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

 

 

Vergeef ons onze schuld, 

want dikwijls zijn wij onverschillig  

voor uw liefde. 

Leer ons de anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

 

Leid ons weg van hoogmoed  

en onoprechtheid, 

en verlos ons van het kwade. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede 

De profeet Zacharia droomt van een koning  

die vrede afkondigt. 

Jezus is gekomen als een dienaar  

die onze lasten op zijn schouders neemt.  

Hij gunt ons vrede. Daarom bidden we: 

 

Jezus, schenk ons de gave om oprecht  

en eerlijk te leven in vrede 

en de vrede te delen met elkaar. Amen. 

  
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Ook de vrede kunnen we elkaar schenken, 

 woordeloos, met de hand op het hart. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
Mogen leven in een wereld waarin geen honger is 

of dorst, dat is rijk zijn. 

 

Mogen leven in een land  zonder oorlog, zonder 

discriminatie, dat is rijk zijn. 

 

Mogen leven in een gemeente 

waar je in het donker niet bang hoeft te zijn, 

dat is rijk zijn. 

 

Mogen leven in een straat waarin je buren  

je vrienden zijn, dat is rijk zijn. 

 

Mogen leven in een huis 

met brood op tafel, een bed gespreid, 

en er thuis zijn omdat er mensen wonen  

die om je geven, dat is rijk zijn. 

 

Mogen leven met God verbonden 

in vrede met jezelf, dat is rijk zijn. 



Want meer dan dat hebt Gij gedaan  

voor Jezus, die liefde was voor allen. 

Verdriet en onrecht nam Hij op zijn schou-

ders. 

 

Op die avond toen Hij met zijn leerlingen bijeen zat, 

(…). 

  

Verkondigen wij het mysterie van het verbond. 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert:  

dat Gij verrezen zijt. 

 
Gij hebt gedaan wat Hij geloofde. 

en hebt zijn woorden tot de uwe gemaakt. 

Gij hebt het licht in Hem niet laten doven,  

maar rondgestrooid in duizend, duizend ogen. 

Zijn dood werd een begin voor ons. 

Zijn weg, een weg zoals de onze. 

En toch, ontegensprekelijk, een weg van hoop.  

 

God, bewaar zijn kracht in ons,  

dat wij kunnen doen als Hij: 

opstaan om verder te leven 

om warmte te bieden, 

om niemand achter te laten. 

Om door te geven  

wat we zelf gekregen hebben. 

Om te gedenken  

wat mensen voor ons zijn geweest.  

 

Daarom bidden we voor hen die deze week 

een uitvaart kregen in onze kerk: (..) 

en allen die van ons zijn heengegaan  

en we niet willen vergeten. 

 

Onze Vader 
Jezus roept ons op om uit te breken uit onze  

gesloten ego-wereld. Laten wij tot God bidden dat zijn wil 

en zijn liefde 'wet' wordt op aarde zoals in de hemel: 

 

Onze Vader, 

graag zouden wij in deze wereld 

uw naam geheiligd zien. 

Mochten steeds meer mensen U kennen  

als God-met-ons. 

 

Uw Rijk kome! 

Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 

 

Uw wil geschiede, 

want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 

die zich inzetten voor de anderen. 

 

Wij vragen U om het dagelijks brood, 

om het nodige voedsel voor wie honger heeft 

en om de moed ons voedsel te delen. 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, in het voetspoor  

van Jezus, onze Messias en onze Heer. 

Amen. 

 

Openingsgebed 

Goede Vader, Gij hebt uw Zoon gezonden  

om onze lasten te verlichten: Hij helpt het juk  

te dragen dat de mens onrustig maakt. 

Geef ons een hart dat zijn voorbeeld wil volgen. 

Als thuishaven voor elkaar groeien we dan uit  

tot een gemeenschap  

van dankbare en nederige mensen. 

Dat vragen wij U vandaag  

en alle dagen van ons leven. Amen.  

 

Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing horen wij een profetie van Zacharia 

over de Messiaanse koning: 

Hij is deemoedig en rijdt op een ezel, 

Hij is een Vredevorst. 

 

In het evangelie zien wij hoe Jezus  

aan deze profetie beantwoordt. 

Hij is zachtmoedig en nederig van hart. 

Hij dankt en prijst zijn Vader voor de ontvankelijkheid 

van de kleinen, aan wie Hij rust en verlichting schenkt. 

 

Eerste lezing  profeet Zacharia 9, 9-10 
 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelie  Matteüs 11, 25-30 
Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

In deze wereld is vrede brengen  

belangrijker dan ooit. 

We bidden voor echte vredebrengers,  

zachtmoedige mensen met een boodschap,  

dat ze zich gesteund voelen door ieder van ons.  

God, help ons vredebrenger te zijn. 

  

Wij hebben zelf zachte kracht nodig  

om ons gelovig-zijn uit te dragen.  

Wij bidden dat wij in vieringen zoals vandaag  

hiervoor de nodige inspiratie opdoen. 

God, geef ons die zachte kracht. 

 

In deze vakantietijd kan de eenzaamheid  

voor mensen extra groot zijn. 

Wij bidden dat zij toch mensen ontmoeten 

die hun last mee helpen dragen. 

God, help ons om aandacht te hebben  

voor anderen. 

 

En bidden wij in stilte voor wat we 

God nog willen toevertrouwen... 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God 

die me het geschenk van de vrije tijd  

heeft gegeven als een kans om gastvrij te zijn  

voor God en de anderen. 

  

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 het goede wint van het kwaad 

en liefde wint van haat. Amen. 

  

Offerande 
Er is geen omhaling. U kan uw bijdrage aan de 

offergaven in het mandje leggen bij het  

buitengaan. Dank ervoor! 

 

Gebed over de gaven 

Vader in de hemel, in het teken van brood en wijn  

biedt Jezus zich aan zoals Hij door ons  

gekend wil zijn: deelgenoot aan ons broze leven. 

Schenk ons rust en vrede  

waar wij daartoe niet op eigen kracht in staat zijn. 

Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen. 

 

Danken 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, aan deze tafel danken wij U  

voor het leven dat ons door onze ouders  

geschonken werd, ongevraagd en om niet. 

Help ons verbonden te blijven met U,  

Gij die de bron van alle leven zijt. 

  

Wij danken U voor de mensen  

die ons gegeven zijn: 

onze ouders en grootouders 

onze kinderen en kleinkinderen 

onze vrienden en buurtgenoten. 

Help ons verbonden te blijven met elkaar. 

  

Wij danken U voor Jezus 

die U ons geschonken hebt 

als reisgenoot op onze levensweg, 

als brood van eeuwig leven. 

Help ons verbonden te blijven met Hem, 

en met alle engelen en heiligen: 

 

Heilig  Schubert 
 voorzang Lieve en Dirk 

 

God, meer dan wat ook hebt Gij ons gewild. 

Uw droom hebt Gij in ons gelegd. 

Soms is het leven groots en mooi, 

soms zijn wij machteloos en kwetsbaar. 

  

In onze diepste herinnering 

zijt Gij de liefde waarmee alles begint. 

Gij zijt onze verte, de hunker en hoop 

die ons gaande houdt. 

  

Als Gij voor ons die God wilt zijn 

in wiens handen niets verloren gaat, 

dan zal geen zaad in de aarde gezaaid, 

geen brood gebroken worden 

en geen stem tot U roepen 

of het zal betekenis hebben voor U. 

  

Geen mens die droefheid kent,  

die eenzaam is en sterft, 

of Gij herinnert U zijn naam. 


