
TEREKEN 

FEESTEN 2017 
 

Zondag  
20 augustus  
van 11u45 tot 13u  
of van 13u15 tot 14u30  

Mosselfeest  
(mosselen/paling/spaghetti 
 

Woensdag  
23 augustus  
14u30 (deuren 14u)  

Ontspannings-

namiddag met  
 
 

Vanessa Chinitor  
  

Vrijdag 25 augustus  
14u30 (inschrijving vanaf 13u30) 

Kaarting Whist  
 

Zaterdag 26 augustus  
van 18u tot 20u  

Mosselfeest  
mosselen/stoofvlees/koninginnehapje 
 

Van 21u tot …  

Muzikale afsluiter  
Met liveband “Het Lot”  
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Ga je op reis? 

Wil je ons dan een kaartje sturen? 
We zouden graag in de kerk een bord vol krijgen  

met kaartjes van mensen die ergens in de wereld zijn. 
Zo blijven we wereldwijd verbonden. 

Ga je niet op reis? 

Ook dan is een kaartje zeker welkom. 
En je kan meegenieten met alle anderen. 
 

Dank om je kaartje te sturen naar: 
Secretariaat van geloofsgemeenschap Sint-Jozef 

Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas. België. 

We wensen je van harte een mooie vakantietijd. 

 
In deze woorddienst met communie brengen we het 
evangelieboek en een ciborie met geconsacreerde  

hosties in ons midden. 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 

 
Bidden om Gods nabijheid  
God, wij noemen U de Trooster. 
Luister naar onze pijn, 
naar onze angst en wanhoop, 
naar onze onmacht en ons verlangen. 
Moge wij rust vinden bij U. 
Heer, ontferm U ... 
 
 
 

 

 

 

14e  zondag - jaar a 
9 juli 2017 



God, wij noemen U de Levensbron. 
Leer ons leven  
met onze kwaliteiten en beperktheden. 
Help ons onze lasten te dragen, want wij weten  
– maar vergeten het wel eens – 
dat Gij ons draagt. 
Heer, ontferm U … 
 
God, wij noemen U Schepper van hemel en aarde. 
Openbaar uw licht 
in de grootsheid van uw schepping, 
in mensenharten. 
Wijs ons de weg 
en maak ons tot wegwijzers naar 
uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde. 
Heer, ontferm U ... 
 
Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed  
Goede Vader, Gij hebt uw Zoon gezonden  
om onze lasten te verlichten: 
Hij helpt het juk dat de mens onrustig maakt,  
te dragen. 
Geef dat wij, in de zorgen van elke dag, 
onze houvast zoeken bij uw Zoon,  
onze Tochtgenoot door het leven. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
De profetie van Zacharia, in de eerste lezing, 

roept het beeld van Palmzondag op. 

De Messiaanse vredesvorst die wordt verwacht 
is rechtvaardig en zit nederig op een ezelsveulen. 

Net als die vredesvorst roept ook Jezus allen tot zich 
die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan. 

 

 
 

 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn een schakel van de keten,  
verbintenis van hoop, 
mensen op zoek naar beter weten,  
oprechte levensloop. 
Er is geen God aan onze zijde die zegt:  
zo ga je goed. 
Wel één die roept door alle tijden: 
zoek verder, het komt goed. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Vieringen in deze vakantietijd: 
 
Zondag 16 juli: eucharistieviering 
Zondag 23 juli: eucharistieviering 
Zondag 30 juli: gebedsviering met communie 
Zondag 6 augustus: eucharistieviering 
Zondag 13 augustus: gebedsviering met communie 
Dinsdag 15 augustus: eucharistieviering 
Zondag 20 augustus: gebedsviering met communie 
Zondag 27 augustus: eucharistieviering 



Moge wij kinderen van het licht worden,  
mensen van U, God. 
En moge de vrede altijd met u zijn. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
God, leer ons uw weg gaan, stap voor stap.. 
Van inkeer tot inzet. 
Van verlangen naar daad. 
Van ontmoediging naar moed. 
 
Doe ons opstaan  
uit vrees en oppervlakkigheid. 
Zet ons op de weg  
van aanpakken en volhouden. 
Wees Gij onze kracht  
om mens te zijn voor anderen.  
Laat vrede ons eerste woord zijn,  
nu en in alle dagen. Amen 
 
 
 
 

Eerste lezing Zacharias 9, 9-10 
Dit zegt de Heer: "Jubel luid, gij dochter Sion, juich,  
gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u,  

rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig,  
hij rijdt op een ezel, op een veulen,  

het jong van een ezelin.  

Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,  
de paarden uit Jeruzalem;  

de strijdboog wordt gebroken.  
Dan kondigt hij vrede af onder de volken,  

dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,  

van de Rivier tot de grenzen der aarde."  
 

Een stukje muziek 
 
Evangelie  Matteüs 11,25-30 

In die tijd sprak Jezus:  
"Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,  

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt  
voor wijzen en verstandigen,  

maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.  

Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.  
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 

Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,  
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon  

en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.  
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt  

en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting 

schenken. Neemt mijn juk op uw schouders  
en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig  

van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,  
want mijn juk is zacht en mijn last is licht."  

 
Om in stilte of samen te overwegen 
De eerste drie zondag van de vakantie vervangen we  

de homilie door wat tijd te nemen om met elkaar  
van gedachten te wisselen over de lezingen  

of andere teksten (of dit in stilte te doen). 

Vragen die kunnen helpen voor gesprek of meditatie: 
 

1. Wat zouden deze teksten willen zeggen? 

2. Wanneer of hoe schenkt Jezus, God jou verlichting? 

Wanneer kan jij ervaren dat geloven jou helpt? 
3. Welke gedachte wil ik deze week meenemen? 

 
Voorbeden 
In deze wereld is vrede brengen  
belangrijker dan ooit. 
We bidden voor echte vredesbrengers,  
zachtmoedige mensen met een boodschap,  
dat ze zich gesteund voelen door ieder van ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Heer, luister naar mij … 
 
In deze vakantietijd kan de eenzaamheid  
voor mensen extra groot zijn. 
Wij bidden dat zij toch mensen ontmoeten 
die hun last mee helpen dragen. 
Heer, luister naar mij … 
 
Wij bidden voor hen die gestorven zijn (…) 
Mogen zij verder leven in uw licht. 
Heer, luister naar mij … 
 
En bidden wij in stilte voor wat  
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 uiteindelijk het goede  
het wint van het kwaad 
en liefde het wint van haat. Amen. 
 
Offerande   
Het brood als teken van Jezus staat in ons midden. 

Het wordt gedeeld, zoals ook mensen hun gaven delen 
naar het voorbeeld van Jezus' leven. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bidden bij brood van leven 
Het leven kent licht en donker,  
vreugde en pijn, 
leven en leven, 
zon en regen. 
 
Uw Geest, God, spoort ons aan. 
Hij maakt moedig, krachtig en sterk. 
Zo overkomt ons uw verrassende aanwezigheid 
in gebeurtenissen van elke dag. 
 
Wij danken U omdat Gij ons samenbrengt. 
In U vinden wij de zin van ons bestaan. 
Geef dat wij heel ons leven mogen zien 
in het licht van de toekomst, ons door U beloofd. 

Wij danken U voor het Brood 
dat ons doet delen in de levensweg van Jezus, 
de Weg, die voert naar vrede, voorspoed en geluk 
tot eer van uw naam. Amen. 
 
Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed om vrede en vredewens 
Vandaag hoorden we opnieuw  
hoe belangrijk de vrede is. 
Vrede in ons hart, vrede met onze medemens,  
vrede met ieder rondom ons. 
Geen andere vrede dan die van U, Jezus.. 


