
 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! 

Lied 

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 

Welkom 

Bidden voor … 
We nodigen u uit om deze viering in het bijzonder  

één iemand die u kent of niet kent, in uw gebed  

mee te nemen. Door te bidden geven we aan God te 

kennen dat wij bij Hem willen zijn.  

Wat er gezegd wordt, komt pas op de tweede plaats.  

Door dit bidden zeggen we eigenlijk:  

‘Heer, hier zijt Gij, Gij weet wat er in mensen omgaat  

aan hoop en twijfel, verdriet en vreugde.  

Wij leggen deze mens aan u voor … dat is mij genoeg.' 

Stiltemoment 
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Gebed om nabijheid 

Als wij om mensen heenlopen en  

de weg van de minste weerstand kiezen, 

als wij ons verschuilen achter belangrijke zaken 

die nog moeten gebeuren, 

als God dienen een lege plicht is geworden, 

als wij de wetten boven de mensen stellen, 

als vooroordelen goedheid onmogelijk maken, 

als mensen worden uitgestoten, 

God, wij vragen dat wij doen 

zoals de Samaritaan zonder naam. 

Lied 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 

Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 

Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 

Gebed 

God van liefde, 

de Goede Boodschap van uw Zoon 

zoekt weerklank in het hart van alle mensen. 

Wij bidden U: 

geef dat ons meeleven met anderen 

tastbaar wordt in ons ongevraagd nabij zijn. 

Dit vragen wij U in naam van Jezus, 

uw Zoon en onze Heer. Amen.  

Gebed 

"Ga en doe evenzo", 

Gij nodigt ons uit, God  

om een naaste te zijn voor allen. 

Met uw menslievendheid in ons hart, 

opent Gij ons de ogen van ons hart. 

Zo willen wij proberen doen 

wat uw liefde ons zeggen zal. Amen. 

Lied 

Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 

Mededelingen 

Zending en zegen 
Houd van God met hart en ziel, vergeet jezelf niet 

en houd van mensen om je heen. 

Dat Gods liefde ons vreugde geeft en wij die uitstralen. 

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. 



Heer onze God, zo gedenken wij Hem  

die weet wat lijden is en de dood heeft gezien; 

die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt 

hoog boven alle namen:  

Jezus de Heer is Hij,  

die is en blijven zal, uw rechterhand. 

Wij bidden U, zend ons uw Geest, 

die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk  

dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn  

toch groter dan oorlog en dood; 

laat ons mensen zijn  

die woningen bouwen  

voor uw stad van vrede 

en breng ons thuis bij U. 

Daarom bidden wij voor hen die gestorven zijn 

(…). 

Dat ook zij thuis gekomen zijn bij U. 

Onze Vader 

Gebed om vrede en vredewens 

Verlos ons Heer,  

van het kwaad dat drukt op onze wereld. 

Open ons hart voor de liefde. 

Met Jezus willen wij ons leven breken  

zoals dit Brood, 

om het weg te schenken voor het geluk  

van alle mensen. 

Zo kan er vrede komen in heel de wereld. 
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn! 

En geven wij elkaar een hartelijk teken  

van die vrede. 

Uitnodiging tot de communie 
Ontvang het brood van de Heer om met Hem 

op weg te gaan. Gelukkig zijn wij  

die mogen aanzitten  

aan zijn gastvrije tafel.  

Heer, tot wie zouden wij gaan, 

Gij hebt woorden van eeuwig leven. Amen. 

Communie 

Om in stilte te lezen 

Inleiding op de lezingen 
Op het 'doen' komt het aan, 

zeggen de Schriftlezingen van deze zondag. 

Breng de woorden van de Thora in praktijk, 

zegt Mozes ons in de eerste lezing. 

En Jezus maakt duidelijk dat men al doende  

wel verstaat wat echte naastenliefde betekent. 

Orgel 

Evangelie Lucas 10, 25-37 

Homilie 
In deze vakantie zijn er 3 zondagen waarin geen 

homilie is. Maar het lied dat we zingen,  

wil Jezus' woord in ons leven concreet maken. 

Jij, die ziet hoe mensen dood gezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan hun kant te staan. 
Jij die bent ... 

Voorbeden 

Voor mensen die - gewild of ongewild- 

langs de kant van de weg raken… 

Voor mensen die anderen in hun nood zien 

en alle hulp bieden die nodig is… 

Voor onszelf hier bijeen … 

Eerste lezing: Deut 30, 10-14



Voor de kinderen die zijn gedoopt … 

 

Barmhartige God, 

Gij ziet naar ons om, 

Gij nodigt ons uit om gastvrij te zijn, 

Gij schenkt ons de kracht  

om de last van mensen mee te dragen, 

zodat zij hun levensweg kunnen verder zetten. 

Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

 

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven;  

 

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden;  

die opgevaren is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader;  

 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest;  

de heilige katholieke Kerk;  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergiffenis van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

het eeuwig leven. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, aan deze tafel  

vieren we dat wij mensen zijn naar uw hart 

als we bereid zijn ons te laten raken  

door de medemens die onze hulp of nabijheid  

nodig heeft. 

Doe ons groeien in toewijding aan elkaar. 

Leer ons  

wat het betekent 

voor elkaar  

echt ‘naaste’ te zijn. 

Moge wij ons spiegelen  

aan het woord  

en het leven van  

Jezus Christus, uw Zoon  

en onze Heer. Amen.  

 

Gebed bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, God, 

om de wondere wegen  

die mensen voor elkaar kunnen zijn, 

voor allen die Gij gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven, 

voor uw uitnodiging om,  

doorheen tekort en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en zijn wereld. 

 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de hoop en de toekomst  

die Gij ons geeft. 

Wij danken U om Jezus,  

die ons voorgaat en nabij blijft 

en wiens Geest kracht is om te leven. 

 

Daarom zingen wij U, God, samen  

met al wat bestaat op aarde en in de hemel: 

 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 

Heer onze God, 

Gij zijt heilig en goed, 

Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 

Ook Estée staat in de palm van uw hand. 

 

Geen mens zult gij vergeten 

dankzij Jezus Christus,  

de Zoon van uw genade, 

die Gij hebt uitgezonden  

om tranen te drogen  

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen  

van mensen die gebroken zijn, 

om brood te worden voor vandaag 

en vrede zelf te zijn. 

 

Wij danken U omdat Gij ons ruimte geeft  

en vrijheid schept voor heel ons leven,  

ten einde toe. 

Want op die laatste avond (…) 
we staan recht voor dit bijzonder moment 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
 
 


