
Slotgebed 

We hebben geprobeerd, God,  

de taal te verstaan waarin Gij ons aanspreekt. 

We hopen en bidden dat het ons lukt  

om uw oproep te beantwoorden.  

Ga met ons mee,  

zodat wij uw dienaars, uw plaatsvervangers zijn  

voor al onze medemensen. Amen. 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Deze vakantie: 
Bedevaart Boskapel 

Met de fiets of auto naar de Boskapel in Puivelde 

voor een viering in open lucht. 

Aansluitend een drink ten huize van … 

Samen rijden is natuurlijk de bedoeling! 

Woensdag 07 augustus 2019 om 19u  

in Puivelde. 

 

Wandeling in Sinaai 

Met een ervaren gids wandelen in het stiltegebied 

van Sinaai. Daarna is er vanzelfsprekend een 

dorstlesser. Wie niet meewandelt: we geven het 

adres nog door. 

Vrijdag 09 augustus 2019 om 14u 

op den Dries van Sinaai. 

 UITNODIGING 
 

TEREKENFEESTEN  
 

2019 
 

Graag maken wij je alvast "warm" voor onze 

komende Terekenfeesten in feestzaal Ons Huis, 

Schoolstraat 270. 
  

zondag 18 augustus vanaf 11u45:  

mossel- en palingfestijn  

woensdag 21 augustus om 14u30:  

ontspanningsnamiddag met Rudi Clark  

vrijdag 23 augustus om 14u30: kaarting 

zaterdag 24 augustus vanaf 18u:  

mossel- vol au vent- of stoofvleesfeest met muzikale 

afsluiter door Leopold IV. 
  

We hopen jullie op één van deze dagen  

te mogen verwelkomen.  

De folders om in te schrijven zijn eind juli beschikbaar, 

maar ook via de website kan dat: 

www.sintjozeftereken.be. 
  

 

Natuurlijk zijn helpende handen ook meer dan 

welkom, om mee te helpen in de keuken, de zaal 

klaar te zetten, tafels te dekken, drank of eten op te 

dienen  

evenals de desserts, af te wassen, ... 

Is dat niets voor jou, maar kan je iemand warm maken? 

Zeker doen, want om veel eters te bedienen,  

is het goed dat we met velen zijn. DANK! 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
Welkom  

Gebed om nabijheid 
God, als wij hier bidden om vergeving 

dan moeten wij bekennen 

dat wij ons soms omkeren naar het verleden, 

dat we schuilen bij de zekerheden van gisteren 

en de weg weer teruggaan. 

Als wij bidden om vergeving, Heer, 

dan moet u weten dat we soms vermoeid zijn, 

dat wij dan niet willen luisteren naar een woord  

over een betere toekomst. 

We houden het voor gezien, voor gehoord 

en sluiten ons af voor uw goede  

en blijde boodschap. 

 

 

 

 

 

14e zondag C-jaar 

7 juli 2019 

 

Ga op weg in vrede! 



Maar als er dan vergeving is, God 

geef ons dan mensen om ons heen 

die ons dragen door hun geloof. 

Geef ons van tijd tot tijd een handvol mensen  

met durf en leeftocht, met brood voor onderweg. 

Misschien vinden wij dan de woorden  

die warmte geven, en vrede brengen. 

Misschien krijgen wij dan een nieuw hart 

vol barmhartigheid,  

zoals Gij ons barmhartig nabij zijt. Amen. 

 

Eer aan God 

Gebed 

 

God van liefde, 

zoals een moeder haar kinderen  

om zich heen verzamelt, 

zo brengt Gij ons bijeen en omgeeft Gij ons  

met tederheid en zorgzame liefde. 

Wees voelbaar aanwezig in ons midden, 

en doe ons hier de troost  

van uw woord ondervinden 

zodat ons hart zich in U verheugt. 

Dat vragen wij U, omwille van Jezus, 

uw zoon en onze Heer. Amen. 

 
Eerste lezing: Jesaja 66: 10 - 14 
 
 
Kindvriendelijk 
moment:  
 
samen naar het 
“PIT”! 
 
 
 
 

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 
 
Om in stilte te lezen 
 
Een mens die de weg van het leven gaat, 
een weg van mens-met-mensen; 
een mens op de weg van God-met-mensen, 
is een wondere mens. 
Want veel wordt hem geschonken, 
maar meer nog wordt anderen gegeven. 
Het is een weg van jaren, van groeien, telkens weer 
en zien – soms maar even. 
 
Want lief en leed kan worden gedeeld 
in hoop, vertrouwen of aarzelend geloof. 
Maar evenveel mag onrust komen 
en zoeken, twijfelen of niet-weten. 
 
Zo gebeuren wonderen, 
klein, ongenaakbaar 
en komen mensen weer tot leven. 
Een mens die zich zo laat dragen 
en zich van God gezonden weet, 
voelt mensen om zich heen 
die dankbaar zijn  
om duizendvoudig dingen. 
Een mens voor mensen zijn, 
een herder, zo lief als God ... 
het moge ons gegeven zijn! 
 
Lied 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God … 



Gij, God, die ons nabij zijt in vreugde en verdriet, 

Gij die naar ons luistert en tot ons spreekt, 

naar uw vrede kijken wij uit 

nu wij hier samen komen om Jezus te gedenken. 
  

Gezegend God om uw naam "Ik zal er zijn". 

Gij zijt voor ons en met ons, zolang wij zijn:  

mensen voor en met mensen. 
   

Gezegend zijt Gij om het brood  

dat wij eten en delen met elkaar. 

Gij zegent ons, verlicht en bevrijd ons 

als wij uw woord waarheid laten worden 

en ons leven delen met wie onze naasten zijn. 
  

Die op de laatste avond …     (instellingswoorden) 
  

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 
  

Wij bidden, U, God, open ons hart 

voor de vragende aanwezigheid van mensen, 

open onze ogen,  

opdat wij het zoeken van mensen zouden zien, 

open onze oren,  

opdat wij het verhaal van mensen zouden horen. 

Geef dat wij ons zo bewust mogen worden 

dat breken en delen  

het geheim is van samen leven. 
  

Beziel ons met uw Geest, 

boetseer ons tot mensen voor mensen, 

evenbeeld van uw zorg om alles en allen. 
  

Wij bidden voor hen 

die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, 

ook hen van wie wij afscheid hebben genomen  

ook al zijn zij gestorven, (…): 

zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 
   

Geef dat het zichtbaar is  

dat wij uw mensen zijn, 

levende wezens van tastbare liefde,  

van voelbare toekomst, 

van een levende God. Amen. 

 
Onze Vader 
 
Vredewens 
Vrede! 
Vrede voor u en uw naasten… 
Vrede voor u, zo lang samen… 
Vrede voor u, die afscheid moest nemen… 
Vrede voor u, die mag genieten  
van een deugddoende vakantie. 
Vrede voor u, die velen op verlof  
ziet vertrekken, maar zelf thuis blijft 
Vrede voor deze wereld, vrede in ons hart. 
Dat ons verlangen naar vrede 
gevoed wordt door de vrede van Jezus. 
Wensen wij dat elkaar toe... 

Evangelie (Lucas: 10, 1-12. 17-20) 
 
Orgelmoment wie wil kan ondertussen lezen: 

 

De VDAB deelt mee dat er voor de opbouw van het Rijk 
van God reeds veel mensen aan de slag zijn: 
  
Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes. 
Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen. 
Mijnwerkers, die mensen uit de put halen. 
Duivenmelkers, die vredesduiven kweken. 
Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin. 
Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen. 
Muzikanten, die mensen opvrolijken  
en laten dansen van plezier. 
Opticiens, die blindheid wegnemen. 
Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleedje steken. 
Badmeesters, die mensen boven water halen. 
Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden. 
Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt. 
Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan. 
Slopers, die hinderlijke muren afbreken. 
Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in 
onze samenleving. 
Portiers, die openheid bewerken. 
Installateurs, die meer warmte mogelijk maken. 
Metsers, die woningen bouwen voor daklozen. 
Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap  
niet voor zichzelf houden. 
Soldaten, die de vrede  
van de ene kant naar de andere kant schieten. 
Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.  
Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken. 
Christenen, die daadwerkelijk bewijzen  
dat Christus niet dood is, maar leeft. 
 
  
Voorbeden 
Bidden we voor alle mensen  

die zich inzetten voor vrede, 

dat zij hoop putten uit kleine stappen voorwaarts.  

Bidden we ook voor de vele mensen  

die leven waar de vrede bedreigd is: 

dat dialoog en respect het mogen winnen  

van geweld en haat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bidden we voor de mensen die lijden, 

voor hen die slachtoffer zijn van terreur en geweld, 

in ons eigen omgeving en in de wereld: 

dat zij blijvende vrede mogen vinden 

in hun hart en in hun leefomgeving. 

Vred’en alle goeds ... 



Bidden we voor de Kerk: 

dat ze niet terugplooit op zichzelf,  

maar met Gods Geest nieuwe wegen zoekt  

om Jezus’ boodschap van toekomst en vrede  

te beleven en te verkondigen.  

Vred’en alle goeds ... 
 

Bidden we voor onszelf  

en voor alle leerlingen van Jezus: 

dat we wegen zoeken om te getuigen  

van Jezus’ goedheid en zorg voor mensen; 

dat we niet ontmoedigd raken  

door tegenstand of afwijzing. 
Dat wij elkaar blijven bemoedigen en stimuleren 

tot een gemeenschap van gelovigen 

die vreugde en verdriet samen dragen 

en dat wij mogen blijven geloven 

in het bevrijdende van Jezus’ Boodschap. 

Vred’en alle goeds … 
 
Geloofsbelijdenis 

 

Gebed over de gaven 

Zoals wij hier vieren, God, 

bevrijdend, heilzaam, gezegend, 

met brood voor allen en wijn in overvloed, 

zonder honger, zonder dorst 

en één en al vrede. 

Dat het zo mag verder gaan, 

een hemel op aarde, 

en Gij bij ons 

in dit brood en deze wijn 

als tekenen van een nieuwe schepping. 

Dat vragen wij, in Jezus’ naam 

voor vandaag en alle dagen. Amen. 

 
Bidden bij brood en wijn van leven 

God, hoe wonderlijk zijn de wegen  

die Gij met ons gaat. 

Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, 

om schouder aan schouder  

de weg van het leven te gaan, 

om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 

  

Wij danken U voor allen die ons woorden  

van hoop en vrede toespreken,  

die ons nabij blijven  

in uren van angst en onzekerheid, 

in uren van pijn en eenzaamheid, 

die met ons meegaan 

en ons doen groeien  

met nieuwe levenskracht. 

  

Wij danken U 

voor al het goede dat wij mogen ervaren, 

voor wat ons mild en hoopvol stemt, 

voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 

voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. 

Daarom zingen we: 


