
 

 
TEREKENFEESTEN 2016  

 
Vrijdag om 10u tellen we de folders  

voor de Terekenfeesten  
zodat wij ze per straat kunnen bussen. 

Wie graag komt helpen, is van harte welkom  

op de pastorij. De koffie zal klaar staan! 
 

Volgend weekend willen wij u vragen  
om een pakje per straat mee te nemen  

zodat ze bij mensen thuis kunnen bezorgd worden. 
 

Ze liggen dan ook in de kerk ter beschikking  

voor wie dit normaal niet in de bus krijgt. 
 

Dank u wel! 

Woensdag 10 augustus: Bedevaart Boskapel 

18.00 u. Samenkomst aan Terekenkerk  
voor een bedevaart naar de Boskapel in Puivelde.  

We fietsen samen naar Puivelde om tijdig aan de  
Boskapel te komen voor de viering van 19.00 u.  

Voor wie fietsen moeilijk is, (mee)rijden met de auto  

kan natuurlijk ook. Na de viering kunnen we samen  
iets drinken en een avondje zingen bij iemand thuis 

(wordt nog meegedeeld waar).  
Welkom om mee te rijden! 

TEREKENFEESTEN 2016  

Zondag 21 augustus, 11u45 of 13u15: 
Mosselfeest (mosselen, paling, spaghetti) 

Voor een pannenkoek of een ijscoupe  
bent u tot 16 u welkom. 

Woensdag 24 augustus, 14u30 

Ontspanningsnamiddag voor senioren, met optreden 
Danny Fabry. (kaarten via OKRA, pastorij)   

Vrijdag 26 augustus, 14u30 Kaarting Whist 
(inschrijving vanaf 13u30)  
Zaterdag 27 augustus, van 18 u tot 20 u:  
mosselfeest (mosselen, stoofvlees, koninginnehapje), 

ook ijscoupes!  

Om 20u30 trekking tombola steunkaarten,  
en vanaf 21 u: muzikale afsluiter met Yv Van Royen. 

Alle activiteiten gebeuren in "Feestzaal Ons Huis", 
Schoolstraat 270, Sint-Niklaas 

Informatie en prijs eetmalen, inschrijvingsstrook:  

- zie folder die begin augustus in de bus  
van elke woning van de Terekenparochie komt. 

-vanaf 1 augustus  zie website 
www.terekenfeesten.terekenparochie. 

 
Wie graag een handje toesteekt op één van  

deze dagen (bv opdienen van eten, drank,  

afwas, klaarzetten van tafels, ….) 
wordt ook met open armen ontvangen. 

Spreek hiervoor Lieve aan of bel of mail: 
lieve.vandriessen@telenet.be 

0479 50 77 04  

of via het parochiesecretariaat: 03 776 11 07 

 
 
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 lachten als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
 
Welkom 
Toen zij zagen dat bidden van Hem  
een ander mens maakte:  

een mens met uitstraling, een mensenzoon,  
vervuld van vrede, 

vroegen zij Hem: 

'Heer, leer ons bidden'. 
 

Jezus leert ons vandaag ook bidden, 
met woorden van toen,  

die nog steeds gelden  

voor mensen van vandaag en morgen. 
 

 

17 e zondag door het c-jaar            
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Kijken 
denken  

handelen 
als God 

http://www.terekenfeesten.terekenparochie


Gebed om nabijheid 
God, bidden lukt niet altijd, 
hoe goed ik het ook bedoel. 
Maar als het lukt, 
dan sluit de cirkel 
en voel ik diep van binnen 
de heelheid die er is  
tussen U en ons. 
 
Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding op de lezingen 
Abraham onderhandelt met God, 

niet voor zichzelf, maar wel voor gerechtigheid. 
Hij hoopt dat het goede zal overwinnen  

en sterker zal blijken dan het kwade. 
En ook Jezus leert ons bidden. 
  
Eerste lezing  
Genesis 18,20-32  

 
Orgel 
 
Evangelie     
Lucas 11,1-13  

 
Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
Uw rijk kome, God, 
Zo bidden wij U met woorden  
die Jezus ons gegeven heeft 
Uw rijk kome en uw wil geschiede 
in mensen zoals Hij. 
Vervul ons van uw heilige Geest 
zodat ook wij vervuld worden  
van zijn vreugde en zijn licht,  
op onze weg naar het beloofde land. 
Amen. 
 
Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom, sta nu op en geef een hand.  
Ga, ga in het licht. 
Zo gaan wij naar 't beloofde land.  
Ga, ga in het licht. 
 
Ga in het licht, ga in het licht,  
ga in het licht, ga in het licht van de Heer. 
 
Ook Jezus staat je altijd bij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Gods Geest leeft diep in jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij geeft je vreugde, maakt je blij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Komt, wees nu vrolijk en doe mee.  
Ga, ga in het licht. 
Verhef je hart en zing voor twee.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Mededelingen 
 

Zending en zegen 



Om in stilte te lezen 
Bidden is een adres weten  
waar je met 

je problemen en je dankbaarheid, 
je verdriet en je blijheid 

je zuchten en je vloeken, 

je angsten en je hopen, 
je zorgen en je plannen 

terecht kunt. 
Bidden is ruimte geven  

aan de ander, de Ander, 

rekening houden met het onberekenbare. 
Bidden is  

kijken, denken en handelen 
vanuit het perspectief van God 

die het goede voorheeft  
met alle mensen. 

U bent onze sterkte. 
En de kracht. 
 
Alle glans komt van U, een goddelijke glans. 
En de heerlijkheid 
 
Vanaf hier en nu, 
tot in lengte van dagen, over de dood heen, 
voor altijd en altijd.  
Tot in eeuwigheid.  
 
Zo is het en zo zal het zijn. 
Amen. 
 
Vredewens 
De weg van de vrede waarvan wij dromen, 
lijkt soms eindeloos,  
een te lange tocht voor ons, mensen. 
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons, 
zoals aan zijn leerlingen: 
Ik wens jullie vrede:  
vrede met jezelf, met de anderen, met God. 
Ik wens jullie die vrede die een uitstraling is 
van mijn liefde voor elke mens.  
We bidden dat die vrede ons mag vergezellen. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homilie 
 
Voorbeden  
Om kracht bidden wij U. 
Om momenten van stilte in ons leven, 
vaste tijden waarop we ons vrij maken voor U 
en voor de diepere dimensies van ons bestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om kracht bidden wij U. 
Dat wij tijd maken  
voor het echte welzijn van mensen. 
Omdat Gij het zijt … 
 
Om kracht bidden wij U. 
Om mensen die ons doen geloven 
dat Gij, God, naar ons bidden luistert 
en ons het vertrouwen schenkt 
dat voor wie klopt wordt opengedaan. 
Omdat Gij het zijt … 
 
Om kracht bidden wij U. 
om het vinden van gehoor en openheid  
voor mensen die teleurgesteld zijn of verontrust. 
Dat zij niet verstrikt raken 
in beschuldiging of uitzichtloosheid. 
Omdat Gij het zijt … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, bron van liefde. 
 
Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
Ik geloof in die Mens 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 
Amen. 



Offerande    
Gij die ons leven geeft in overvloed 
om het te delen, 
zie dit brood en deze beker, 
tekenen van uw eigen toekomst. 
Omwille van uw eigen droom bidden wij U 
dat er brood genoeg mag zijn voor alle mensen. 
Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U  
dat Gij een God van mensen zijt, 
dat wij U mogen noemen:  
onze God en onze Vader, 
dat onze toekomst in uw handen ligt, 
dat deze wereld U ter harte gaat. 
 
Gij hebt ons tot leven gewekt. 
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat. 
Daarom prijzen wij uw naam 
en danken U met de woorden: 
 
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. 

 
Wij danken U  
omwille van uw veelgeliefde Zoon, 
die Gij geroepen en gezonden hebt 
om ons uw weg te tonen, 
om aan armen uw Blijde Boodschap  
te verkondigen, om recht te doen  
aan wie onrecht werd aangedaan, 
om voor ons allen,  
het evenbeeld en de gestalte  
te zijn van uw mildheid en uw trouw. 
 
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens, 
die alles heeft volbracht wat menselijk is: 
het leven en de dood. 
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel 
gegeven heeft aan deze wereld (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom, Heer onze God, 
stellen wij hier dit teken van ons geloof, 
en gedenken wij het lijden en sterven  
van uw Zoon en zijn opstanding uit de dood. 

Daarom ook bidden wij voor hen die gestorven zijn 
en brengen hen in ons midden (…). 
Zend uw Geest, die leven is,  
gerechtigheid en licht. 
 
Gij, die het welzijn van de mensen wilt, 
en niet hun ongeluk, niet hun dood, 
neem alle geweld weg uit ons midden 
en geef vrede op aarde 
in naam van Jezus, uw Zoon. 
 
Onze Vader    
Vader van ons allen, 
zo ver weg dat wij U niet kunnen zien, 
zo dichtbij dat wij uw aanwezigheid voelen. 
Onze Vader die in de hemelen zijt. 
 
Dat wij uw naam met eerbied uitspreken, 
dat wij uw naam  
niet te pas en te onpas gebruiken, 
dat wij het noemen van uw naam waard zijn. 
Uw naam worde geheiligd. 
 
Wij verwachten uw rijk, 
dromen ervan, zijn op weg ernaar toe. 
Uw rijk kome. 
 
U draagt de aarde, omarmt uw schepping, 
levenden en doden, 
U begeleidt ons. 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 
Dat iedereen middelen van bestaan mag hebben, 
dat wij daaraan werken 
voor onszelf en voor anderen. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 
Dat we onze fouten leren zien 
en er durven voor uitkomen, 
vergeef ze ons en help ons anderen te vergeven. 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren. 
 
Vaak willen wij zoveel, zoveel trekt ons aan. 
Help ons het goede te kiezen. 
En leid ons niet in bekoring. 
 
Wat licht lijkt, blijkt vaak donker, 
wat mooi lijkt, lelijk, 
wat goed lijkt, slecht 
en wat donker, lelijk en slecht is, sterk. 
Verlos ons van het kwade. 
 
Want aan U behoort iedereen toe,  
aarde en hemel, één groot rijk. 
Want van U is het koninkrijk. 


