
Luisterlied 
https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zending en zegen 

 

 

Bijbelavonden 'psalmen', ook op Tereken  

of in de dekenij vanaf het nieuwe werkjaar.  
 

1x per maand in groep een psalm lezen en zoeken  

naar wat die psalm vandaag voor ons kan betekenen. 

We krijgen achtergrondinformatie en verschillende 

psalmgenres komen aan bod. Dit kunnen doen met 

tochtgenoten is een bijzondere ervaring. Ieder die wil, 

mag aansluiten, er is geen voorkennis nodig!  

We richten ons op een groep van 12 personen.  

De avond wordt begeleid door 'eigen volk'  

(Jan Vd Branden, Guido Schoorens, Lieve V Driessen). 
 

Groep pastorij Tereken: van 19u30-21u30 

Dinsdag 29 september 2020 (startbijeenkomst)+ 

Woensdagen: 14 oktober 2020, 18 november,  

9 december, 13 januari 2021, 10 februari, 10 maart,  

14 april 2021.En dinsdag 25 mei 2021(slotbijeenkomst). 
 

Groep dekenij: van 19u30-21u30 

Dinsdagen: 29 september 2020 (startbijeenkomst) 

20 oktober, 24 november, 15 december, 19 januari 

2021, 16 februari, 16 maart, 20 april en 25 mei 2021

(slotbijeenkomst).  
 

Praktische info: 

We vragen een bijdrage van € 40 euro, inclusief 

drankje, drukwerk en psalmboekje. Inschrijven tot 15 

september 2020 via https://www.kerknet.be/parochie-sint-

niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366 

of via het secretariaat. Betaling op BE32 7370 0762 

9802 van de Pastorale Parochiale vzw van de Parochie 

in Sint-Niklaas (Philippus Neridreef 3, SN).  

 WELKOM!! 

Vermits we wat meer plaats hebben,  

kunnen misintenties weer aangevraagd worden. 

We kijken wel graag samen hoeveel familie er 

aanwezig zou zijn... 

Zondag 19 juli 2020 

16e zondag a-jaar 

 

 

 

Lied voorzang Raf 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn, 
jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je angst, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 
  
Welkom 

Gods zorg voor alle mensen... 

 

Gebed om nabijheid  uit de eerste lezing 

Buiten Jou is er geen God  

die zorg draagt voor alle mensen,  

en daardoor bewijst  

dat Je niet onrechtvaardig straft.  

Want je kracht is de basis van je goedheid. 

 

Je oordeelt met zachtheid  

en regeert erg mild over ons,  

Zo heb Je je volk geleerd,  

dat wie rechtvaardig is, menslievend moet zijn 

en geef Jij je kinderen de hoop,  

dat wie zondigt, tot inkeer kan komen. 

Gij barmhartige God zijt ons genadig.  

https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU
https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366
https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366


Mag het zaad dat Gij in ons uitstrooit  

tot groeikracht en tot volle wasdom komen, 

zodat wij vrucht dragen. Amen. 

 

Gloria  

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen  

die Hij liefheeft. 

 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U 

dank voor uw grote heerlijkheid. 

 

Heer God, hemelse Koning,  

God almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 

 

Want Gij alleen zijt de Heilige. 

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 

 

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid  

van God de Vader. Amen. 

  

Stiltemoment 

 

Openingsgebed 

Heer, onze God, 

uw wijsheid en goedheid en uw mateloos geduld  

gaan alle begrip te boven. 

Leer ook ons geduld te hebben  

met wie en wat in onze ogen ‘onkruid’ is,  

en help ons erop vertrouwen dat,  

wat in onze wereld wordt gezaaid aan 

waarheid, goedheid en gerechtigheid  

door uw kracht zal ontkiemen,  

zal groeien en rijke vrucht dragen. Amen.  

 

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

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#19jul 
 

Lied  voorzang Raf 
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. 

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 

Hul ons in uw milde dauw van stilte  

dat een einde aan ons streven maakt. 

Verlos onze ziel van zorgen en benauwdheid  

en laat ons tot rust gebrachte leven  

een beeld zijn van de schoonheid van uw 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 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God, onze Vader, wij danken U  

omdat wij mogen leven in de tijd van uw geduld. 

Uit uw barmhartigheid leven wij. 

Maak ons hart klaar voor de oogst,  

voor het uur van de beslissing. 

Wij willen uw leerlingen zijn  

en delen in uw geduld voor mensen,  

alle dagen van ons leven. Amen.  

 

Om in stilte te lezen  Wim Corbeel 

Soms voel je je eenzaam, 

dat voelt iedereen wel eens. 

Het is niet niets, hopelijk ook niet alles 

maar het gebeurt en duurt soms langs. 

 

Misschien is het coronavirus niet enkel lichamelijk, 

maar ook sociaal een grote kwaal: 

kwetsbare mensen 

worden kwetsbaarder, 

eenzamen eenzamer. 

 

En toch: 

je bent niet alleen,  

nee, nooit, 

hoe klein of hoe 

kwetsbaar je je ook voelt. 

Want altijd denkt of bidt wel iemand 

met jou in hart en gedachten, 

ook al kent hij of zij je niet 

en toont zo: God staat niet ver van je, 

Hij is Coro-naast-je. 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#19jul


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'. 

 
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. 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
De wijsheid uit de eerste lezing nodigt ons uit  

om ons te spiegelen aan de zachtheid van God. 

Zijn kracht toont zich in het vertrouwen dat het kwade 

zichzelf vernietigt als we blijven kiezen voor  

verbondenheid met God. 

De parabel over de tarwe en het onkruid moedigt men-

sen aan die het goede in anderen kans geven. 

Een opsteker voor wie niet over anderen  

willen oordelen. Zij zijn mensen naar Gods hart.  

 

Eerste lezing   

wijsheid van Jezus Sirach 12, 13.16-19 
 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 13, 24-30! 
Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden en geloofsbelijdenis 
voorzang Lieve 

Gij die geroepen hebt: "licht" 
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen,  
tot op vandaag. 
 
Gij die geroepen hebt: "o mens" 
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe,  
dat ik nog leef. 
 
samen bidden 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
voorzang Lieve 

Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan, één mensenkind. 
 
lector 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  

laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 

laat niet de tweede dood over ons komen. 

 
samen bidden 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
voorzang Lieve 

Voor allen die gekruisigd worden: 

wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien. 

 

 



lector 

Voor mensen die van U verlaten zijn, 

voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 

voor hen die weerloos zijn  

in de handen van de mensen, 

voor uw naamgenoten in ons midden:  

vluchtelingen, vreemden: wees niet niemand. 

 

Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven,  

recht doen: dat zij staande blijven in ons midden. 
 

samen bidden 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
voorzang Lieve 

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in,  
ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen,  
Gij die het woord tot ons gesproken hebt  
dat onze ziel vervult: 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede,  
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
samen bidden 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
lector 

Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 

Zie het niet langer aan dat her en der  

in deze wereld mensen gemarteld worden,  

kinderen gedood, dat wij de aarde schenden  

en elkaar het licht ontroven. 

 
lector 

Zoals een hert reikhalst naar levend water,  

doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,  

nu nog verdeelde mensen, 

in uw stad verzameld zijn,  

in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 

 
voorzang Lieve 

Gedenk uw mensen  
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
samen bidden 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 

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, 

Wij bieden U dit brood en deze wijn aan. 

Gij aanvaardt ze en komt ons hierin tegemoet. 

Voed ons tot mensen die van harte goed zijn, 

die vrucht dragen voor medemensen in nood. 

Wij vragen U dit in Jezus’ naam, 

Hij die ons voorging op die weg. 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. 


