
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 

We hopen nog altijd dat het 

parochieweekend kan 

doorgaan in Drongen. 

Noteerde je de datum al? 

 

Zaterdag 26 september 

en zondag 27 september 

2020 

Zondag 12 juli 2020. 

15e zondag a-jaar 

 

 

 

 

Orgel 

 

Welkom 
God vertelt zijn verhaal aan de wereld via mensen. 

In mensentaal - in woord en gebaar -  

blijft Hij zijn liefde tussen de mensen strooien. 

Hij gaat hierbij kwistig te werk.  

God waagt het zich kwetsbaar op te stellen. 

 

Dat er heel wat van zijn Boodschap  

verloren dreigt te vallen of tegengesproken wordt,  

kan Hem niet weerhouden om te blijven zaaien. 

Zijn liefde in al haar echtheid is onweerstaanbaar. 

De kiemkracht van de liefde is krachtig genoeg 

om overvloedig vrucht te dragen. 

 

Gebed om nabijheid 
voorzang door Jan en Lieve 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, 
dat ik U horen mag, met hart en ziel. 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Openingsgebed 

God en Vader, we hoeven niet te weten 

hoe het zaad ontkiemt en opschiet, 

of wanneer de oogst rijp zal zijn. 

Wek in ons het vertrouwen 

dat de goede grond opneemt wat wij zaaien, 

dat zon en regen het zaad koesteren. 

We hoeven het niet te weten, 

wel mogen we hopen op de goede afloop 

van wat wij met U begonnen zijn en Gij met ons, 

vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Een moment voor de kinderen 
Op onze website vind je een tekening om te kleuren! 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#12jul 
 

Lied  voorzang Jan 
Als regen die de aarde drenkt  
die droog en dorstig is: 
zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is. 
 

Inleiding op de lezingen 
Het woord van God doet wat het zegt.  

Het goede, het hoopvolle dat het in zich draagt,  

realiseert het ook. Net zoals regen en sneeuw  

groeikracht geven aan de grond,  

zodat mensen te eten hebben.  

 

Eerste lezing  Jesaja 55, 10-11 
 

Lied 
Als zonlicht dat het groen gewas 
uit zaad ontkiemen doet: 
zo geeft het woord van God de mens 
luister en nieuwe gloed. 

 
Evangelie   Matteüs 13, 1-9, 13-23 
Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Voor de kinderen: 

bekijk dit filmpje:  

 

https://www.youtube.com/watch?
v=V9IOhGPrRvY#action=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communie 

 

Slotgebed 

Heer, onze God, 

Gij hebt uw Woord gezaaid in ons hart, 

uw Brood voor ons gebroken. 

Wij danken U om uw Liefde,  

die ons bezield tot daden van goedheid, 

tot hoopvol gebed en hartelijk dienstbetoon, 

door Christus, onze Heer. Amen.  

 

Zegenlied  om te beluisteren 
 Kris Gelaude en Arnout Malfliet 

 

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur 
dat wij leven voortbrengen. 

 

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur 
dat wij liefde volhouden. 

 

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur 
dat wij onrecht aanvechten. 

 

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur 
dat wij geestdrift oproepen. 

 

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur 
dat wij elkaar zegenen. 

 

Zending en zegen 

 

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

Om in stilte te lezen 

Wie altijd wacht op gunstige wind 

komt nooit aan zaaien toe. 

 

Wie altijd wacht op beter weer 

komt nooit aan maaien toe. 

 

Je weet niet hoe God werkt. 

Begin maar gewoon te zaaien 

en gun je handen geen rust  

voor je alles gegeven hebt. 

 

Geloof maar:  

het kiemt op 

Gods tijd. 
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voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Kom Geest, met dan onnoembare vertrouwen. 

Kom en troost ons. 

Doe ons opstaan in het licht. 

Open ons de ogen voor het onzichtbare 

waarin onze doden nooit veraf zijn. 

Heel ons en verbind ons. 

Geef ons adem, 

in het toegewend zijn naar elkaar. 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Goede God, 

als een milde zaaier strooit Gij 

uw woord uit over de wereld. 

En overal waar mensen hopen op gerechtigheid 

en dromen van een vredelievende wereld, 

brengt uw woord wonderen tot stand. 

Gij blijft zaaien overal waar mensen zijn, 

opdat uw Rijk van liefde ooit mag komen 

en deze aarde mag veranderen  

in een tuin van vrede.    

 
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 
Het lichaam van Christus, wordt ons normaal toegezegd  

bij het ontvangen van de communie. 

Nu zeggen we het eenmalig, voor iedereen tegelijk. 

Hiermee wordt onze diepste bestemming  

genoemd, als mens: jij, met je doen en laten,  

met je manier van leven, 

jij wordt deel van de belichaming  

van die Blijde Boodschap die Jezus heeft gebracht. 

Aan wat jij zegt en doet, is te zien, te horen,  

te voelen wie Hij is. 

Er gaat bevrijding van uit,  

kracht die mens en wereld beter maakt. 

Zie hier: het lichaam van Christus. AMEN. 

Lied 
 Als schaduw die verkoeling brengt 
op ’t heetste van de dag 
geneest het woord van God de mens 
die op bevrijding wacht. 
  

Homilie 

 

Lied 
O God, vernieuw de dorre grond 
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord 
en mensen naar uw hart. 
 
Voorbeden 

Heer, onze God, Gij luistert naar ons 
als wij bidden. 
 

Voor alle christenen: 

om moed en eerlijkheid 

om aan hun identiteit een gezicht te geven. 
 stukje orgelmuziek 

 

Voor de jongeren: 

om groeiende openheid  

om Gods zaad vrucht te laten dragen in hun hart. 
 stukje orgelmuziek 

 

Voor allen die Gods Goede Boodschap uitdragen,  

dichtbij of veraf: 

om de moed erin te houden. 
 stukje orgelmuziek 

 

Voor onszelf: 

om geloof en vertrouwen dat God zijn werk  

voltooit in wat Zij in ons begonnen is. 
 stukje orgelmuziek 

 

Voor onze geloofsgemeenschap: 

om warme verbondenheid die ons behoedt 

van te grote eigenliefde. 
 stukje orgelmuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

God, wij hebben het vaste vertrouwen  

dat Gij uw Woord zaait in deze wereld. 

Daarom spreken wij samen ons geloof uit. 

 

Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 

om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft  

in de harten van de mensen. 

Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste. 



Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

gestalte geeft door woord en daad. 

 

Wij geloven dat een mensenleven 

nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader. 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 

God en Vader, 

Gij hebt de aarde groeikracht gegeven. 

Uit die wasdom bieden wij U brood en wijn, 

vruchten van die aarde  

en het werk van mensenhanden. 

Vorm ze voor ons om tot nieuwe levenskracht, 

geënt op Jezus, 

die als zaad in de aarde gestorven is 

en levend brood werd, 

gebroken tot heil van ons allen. 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. 

 

Liefde brengt dit leven voort. 

Liefde geeft er schoonheid aan. 

Liefde laat ons bij elkaar wonen. 

Liefde is de kracht die ons doorstraalt. 

Liefde kan ons over water dragen. 

Liefde spreekt door alles heen het laatste woord. 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Hoop geeft licht aan onze ogen. 

Hoop wil als een fakkel doorgegeven worden. 

Hoop helpt ons verdriet doorleven. 

Hoop reikt verder dan de verste grenzen. 

Hoop heeft mensen nooit bedrogen. 

Hoop is uit uw naam geboren en ons toegezegd. 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

In vertrouwen vieren wij het leven. 

In vertrouwen vinden wij geluk. 

In vertrouwen leren wij de liefsten los te laten. 

In vertrouwen zullen wij de kwetsbaarheid  

doorstaan. 

In vertrouwen groeien wij de angst te boven. 

In vertrouwen gaan wij door de diepten  

van de dood. 

En bidden wij voor hen die gestorven zijn (…). 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Zo herinneren wij Jezus, 

die gegrepen als Hij was door liefde 

in uw woord de hoop ontwaarde. 

Die zoals een boom geworteld stond 

in het oervertrouwen 

dat geen mens kan groter worden 

dan wie naamloos voor de ander leeft. 

Want dat heeft Hij zelf gedaan. 

Bij zijn afscheid brak Hij brood 

en deelde het met allen. 

Dit gebroken brood is mijn bestaan, zei Hij, 

helemaal gewijd aan mensen. 

Eet hiervan en zorg dat ieder 

brood mag hebben om van te leven. 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Dankend met de beker in zijn handen 

herhaalde Hij: 

zoals deze wijn, jullie gegeven,  

zo geef Ik mezelf. 

weet dat God niet anders wil bestaan 

dan in verbondenheid met mensen. 

Drink tezamen deze wijn 

en geef ook jezelf aan anderen te drinken 

in herinnering aan Mij. 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Zijn liefde werd door U beantwoord. 

Zijn hoop werd het begin van onze hoop. 

Geroepen hebt Gij Hem  

uit de stilte van de dood. 

Veel meer dan een herinnering  

is Hij geworden. 

Een levende, maar nu onschendbaar, 

die tot ons blijft spreken 

met het eerste en het laatste woord: 

'Vrees niet'. 


