
Wil jij meehelpen  aan onze parochiefeesten? 

Dat is heel fijn, want we kunnen heel wat  

helpende handen gebruiken: 
 

VOORBEREIDING 

 folders vouwen en tellen per straat:  

woensdag 29 juli om 14u op de pastorij. 

 brieven met de fiets bussen 

 klaarzetten van de zaal: tafels zetten en dekken 

 zaal aankleden 

 keuken: snijden van groenten, paling kuisen, … 
 

FEESTEN ZELF 

 opdienen: eten, drank, dessert 

 ophalen van mosselschelpen in de zaal 

 afruimen, afwassen, afdrogen 
 

NA DE FEESTEN 

 opruimen van de zaal 

 grote kuis van keuken (en zaal) 

 

Als je wilt meewerken, geef dit dan door aan  

onze koster André of op het parochiesecretariaat  

of iemand die je kent: 
 

Graag naam,  

(mail) adres en  

telefoonnummer + 

wanneer je kan helpen  

en wat je graag doet. 

 

DANK JE WEL!! 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 augustus: 

Mosselen / paling / spaghetti en talrijke desserts. 

Woensdag 26 augustus: 

Ontspanningsnamiddag met accordeonduo  

De Melando's 

Vrijdag 28 augustus: 

Kaarting Whist 

Zaterdag 29 augustus: 

Mosselen / stoofvlees / vol -au-vent  

en eveneens talrijke desserts. 

Aansluitend trekking tombola en muzikale afsluiter 

met Leopold IV, gitaar en songs. 
 

TEREKENFEESTEN 

2015  

BEDEVAART BOSKAPEL 

Op woensdag 19 augustus 2015 sluiten 

aan bij de eucharistieviering die,  

gedurende de zomermaanden, elke 

woensdag om 19u doorgaat in de Boskapel in Puivelde. 

Voor wie wilt, maken we er tegelijkertijd een  

aan-gename fietstocht van. Meer info volgt later,  

maar noteer alvast deze avond in je agenda! 

Lied   

Geef me steun en ga mee, 
want de weg lijkt soms lang, 
en een mens heel alleen is te klein. 
En als alles mislukt, 
als ik stil ben en bang, 
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn .... 
 
Hij die kwetsbaar en zwak, 
aan de kant van de weg, 
alleen hoopt op wat hulp en begrip, 
is mijn broer, is mijn zus, 
'k laat hem niet in de steek, 
't is tenslotte een mens zoals ik. 
 

 

 

 

15e zondag door het jaar - b 
12 juli 2015 

Gewone  
mensen 



Welkom 
Om kracht te vinden komen wij hier samen, wij, 
gewone mensen. Wij geloven dat God ons kracht 
wil geven. Door hier samen te komen willen wij 
ook kracht geven aan elkaar. 
 
Bidden om Gods nabijheid 
Heer Jezus,  
Gij hebt op verschillende manieren  
over Gods nabijheid gesproken. 
Open ons hart  
opdat uw Woord tot ons doordringt. 
Gij zijt tot het uiterste gegaan  
om ons te bevrijden. 
Help ons om te zien  
hoe wij bevrijdend in de wereld kunnen staan. 
Vervul ons in deze viering  
met de warmte van uw nabijheid. 
Amen. 
 
Loflied 

Want waar ben ik als Gij  niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Gebed  
God van en voor mensen,  
onze wereld hunkert naar liefde en welzijn. 
Beziel ons met wat Jezus bezielde,  
Hij die mens voor anderen wilde zijn. 
Geef dat onze mond uw Woord spreekt  
en onze daden uw liefde uitdragen. 
Maak ons tot getuigen van uw vrede 
voor mensen dichtbij en veraf. 
Amen. 

Slotgebed 
God van alle mensen,  
waar Jezus ons uitzendt  
stuurt Hij ons heen met lege handen:  
zijn Woord is ons genoeg,  
zijn naam is onze kracht.  
Wij bidden U:  
geef dat wij onbevangen en eenvoudig  
de weg volgen die Hij is voorgegaan.  
Dat vragen wij U omwille van ieders geluk. Amen.  
 
Lied 

Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 



Hij doet ons ook geloven in leven 
in verbondenheid met velen, 
zelfs met hen die door de dood van ons 
zijn heengegaan 
en leven in uw grote liefde ... 
 
Zo kan in verbondenheid 
van de ene mens met de andere 
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan 
van vrede en vriendschap. 
 
Moge uw Rijk op die manier 
meer en meer gestalte krijgen, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
God van vrede, neem ons bij de hand. 
Moge uw warmte  
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten. 
Dan kunnen wij voor elkaar 
boodschappers van vrede zijn, 
dragers van verzoening, 
genezers van eenzaamheid en tweedracht. 
 
Die vrede van God zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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 overwegen 
 

Geroepen worden  
en gezonden worden 

is een uitnodiging van God 
tot de innigste vriendschap. 

Inleiding op de lezingen 
Een gewone man was Amos: veehoeder en vijgen-
kweker. Maar God zond hem met een profetische 
boodschap naar het volk van Israël. Gewone mensen 
waren zij, die vissers, maar Jezus riep hen en Hij 
zond hen naar de mensen om hen te bevrijden.  
Gewone mensen zijn wij, die hier samenkomen en 
luisteren naar Gods Woord in de lezingen. 
 

Eerste lezing Amos 7, 12-15  
 
Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie     Marcus 6, 7-13  

Orgel 
Een Portugese zeepfabrikant zei tegen een priester: 
'Het geloof in God en in Jezus heeft niets bereikt.  
Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd,  
maar de wereld is er niet beter op geworden.  
Er is nog steeds zoveel kwaad en er zijn nog steeds 
zoveel harde, egoïstische mensen.' 
 
De priester wees op een kind  
dat zich vuil had gemaakt   
door op straat in de modder te spelen,  
en merkte op:  
'Zeep heeft niets bereikt.  
Er is nog steeds modder en nog steeds zijn er  
smerige mensen op de wereld.' 
 
'Zeep', zei de fabrikant, 'helpt alleen als ze gebruikt 
wordt.'  
'Geloven ook,' antwoordde de priester.  
 
Voorbeden   
Dankbaar om de woorden die God tot ons richt 
en dankbaar om zijn vertrouwen in ons,  
bidden wij: 
 
Voor mensen die zich  geroepen weten 
om het evangelie door te geven: 
dat zij in hun spreken en door hun levenswijze 
getuigenis afleggen van de Blijde boodschap. 
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Voor de jeugd en de jong-volwassenen, 
die zich gedurende de vakantie in dienst stellen 
van kinderen en jongeren,  
in jeugdbewegingen, op speelterreinen  
en sportkampen: 
dat zij zich door ons, volwassenen, gewaardeerd 
weten voor hun inzet en verantwoordelijkheid. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Voor allen die Jezus’ volgelingen willen zijn 
in de wereld van vandaag en morgen: 
dat Gods genade hun kracht en sterkte geeft 
om ook in moeilijke periodes stand te houden en 
te blijven getuigen van Gods liefde in deze wereld. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God   
die naar ons luistert  
en die ons zijn liefde geeft, 
die ons bevrijden zal. 
 

Wij geloven in Jezus Christus,   
die mens was, net als wij, 
die niemand in de kou liet staan, 
die oog had voor kwetsbare mensen. 
 

Wij geloven in de heilige Geest,    
die ons dezelfde taal doet spreken 
en ons tot gastvrijheid uitnodigt, 
die ons bezielt en telkens weer nieuw maakt. 
 

Wij geloven in de mensen om ons heen, 
dat zij goed en waardevol zijn, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door God bemind worden. 
 

Wij geloven in ons eigen leven, 
dat God ons leidt  
en dat Hij ons steeds toekomst geeft. 
Ik geloof dat Hij ons 
leven heeft gegeven, 
dat sterker is dan de dood. 
 
Offerande    orgel 
 
Gebed over de gaven 
Barmhartige God, 
het brood staat klaar 
en de beker is met wijn gevuld. 
Luisterend en biddend hebben wij ook 
onszelf gereed gemaakt 
om met elkaar maaltijd te vieren. 
Mogen wij ons zo gesterkt weten in onze opdracht 
om het goede nieuws door te geven en te delen. 
Dat vragen wij U omwille van Jezus,  
onze broeder voor altijd. Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, 
wij willen U danken voor al die mensen, 
die, door de eeuwen heen, uw oproep  
hebben gehoord en beantwoord. 
 
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen 
die op stap gaan voor een betere wereld, 
voor de realisatie  
van uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 
 
Wij danken U voor hen  
die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 
voor de moedigen, die het nooit opgeven. 
 
Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 
omdat Hij ons uw droom heeft voorgeleefd:  
hoe wij met elkaar kunnen omgaan, 
armen kunnen helpen, 
bedroefden kunnen troosten, 
voor zieken kunnen zorgen 
en een hart kunnen hebben  
voor mensen die nergens meetellen. 
 
Om zijn voorbeeld 
en om de manier waarop Gij ons liefhebt, 
willen wij U danken en wij zingen: 
 
Heilig, heilig, heilig ... 
 
God, onze Vader, 
die het vuur van uw liefde gelegd hebt 
in het hart van alle mensen, 
hou dit vuur in ons brandend. 
Zend ons uw Geest 
om te doen wat Jezus deed. 
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 
om het brood te breken en te delen met elkaar. (…) 
 
Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
God, wij danken U 
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd. 
 
Jezus heeft ons geleerd 
dat niemand groter liefde heeft 
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander. 
Moge die boodschap verder groeien in ons . 
 
 
 


