
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'. 
 

Groep pastorij Tereken: van 19u30-21u30 

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

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 

(Gert Braspenning, Christof Bouweraerts) 

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!! 

Je vindt ook een folder achteraan op de tafel. 

Onze geloofsgemeenschap 

brengt vanuit haar inspiratie 

heel wat mensen bijeen om 

te vieren en anderen te 

steunen. Eén van de 

jaarlijks terugkerende 

activiteiten zijn onze 

TEREKENFEESTEN, met vele 

honderden aanwezigen die 

de gemeenschap een warm 

hart toedragen.  

Het zijn momenten van deugddoende verbondenheid.  

Normaal vierden we in 2020 de 67e editie. 

 

Zoals u begrijpt kan deze dit jaar niet doorgaan  

op een rendabele en veilige manier. 

U kan dus niet genieten van de lekkere mosselen  

of paling of de verzorgde desserts. 

We hebben ook goed nieuws: we komen graag  

terug in 2021. De data weten we al:  

van 22 tot 28 augustus 2021. 

Mocht u ons financieel willen steunen, kan dit op het 

rekeningnummer van de Terekenfeesten:  

BE70 0682 1997 6425. De boodschap blijft:  

“Hou u gezond en dank voor alles!!” 

Hartelijke groeten, het comité TerekenFeesten 

Zondag 26 juli 2020 

17e zondag a-jaar 

 

 

Lied voorzang  

Gegroet jij die hier komt om licht,  
om kracht tot vrede. 
Dat nieuwe moed en ruimer zicht, 
jouw deel zijn, heden. 
 
Bid nu om nieuwe moed 
tot wat gebeuren moet, 
overal en onvermoed: 
vrede, vrede, de lieve vrede. 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 

 

Gebed om nabijheid   

God van vreugde, 

U hebt ons zoveel moois geschonken  

om van te genieten: 

de warmte van de zon, 

de verfrissende koelte van het water, 

de natuur met haar seizoenen, kleuren en geuren, 

planten en dieren om ons te voeden, 

mensen om lief en leed mee te delen. 

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


Daarom vragen wij U: 

doe ons besef weer herleven 

dat geluk en liefde schuilen in kleine dingen, 

dat geld alleen niet gelukkig maakt, 

dat de dood niet het einde is 

en dat onze uiteindelijke bestemming is 

te leven in uw vreugde. 

Gij die ons nabij blijft in uw liefde! Amen. 

 

Gloria Christophe speelt op orgel: 
"Allein Gott in der Höh sei Ehr" (BWV 711)  

van Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

In de Duitse kerk is dit het 'Gloria'. 

Bij ons is de melodie gekend als "God in den Hoog' 

alleen zij eer" - Zingt Jubilate nr 588 

(oorspronkelijke tekst uit de 4e eeuw) 

 
God in den hoog' alleen zij eer en dank 
voor zijn genade, daarom dat nu en nimmer meer ons 
deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weer gebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
 U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij,  
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning. 
 
O Jezus die de Christus zijt, des Vaders 
een geboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd  
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,  
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 
O Heilige Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood,  
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 

Stiltemoment 

 

Openingsgebed 

God, Gij geeft een hart  

om open te staan en te luisteren. 

Gij geeft ons ogen  

om te zien wat echt van waarde is. 

Gij geeft ons oren om te verstaan  

wat uw woord ons wil zeggen. 

Gij geeft ons handen om te koesteren  

wat Gij ons geeft. 

Wij bidden U: dat wij op zoek gaan naar wat 

kostbaar is in uw ogen. Dat vragen wij U  

in en door Jezus Christus. Amen. 

 

Slotgebed 

Goede God, 

het valt niet altijd mee om in deze tijd 

te getuigen van uw wereld van geluk en vrede. 

Toch willen wij het opnieuw proberen: 

aangemoedigd door Jezus' woorden 

en gesterkt door brood en wijn 

willen wij uw liefdevolle aandacht 

aan onze naaste doorgeven, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Lied voorzang 

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 

 

 

Om in stilte te lezen   

 Naar een Chassidisch verhaal 

Lang geleden woonde in Krakau een arme jood.  

Op een nacht hoorde hij in zijn droom een stem  

die zei: ‘Ga naar de hoofdstad en zoek daar naar 

een schat onder de brug bij het koninklijk paleis.’  

Hij ging naar de hoofdstad en herkende de brug  

die hij in zijn droom had gezien. Ze werd bewaakt 

door soldaten. Een van de soldaten riep:  

‘Wat heb je hier te zoeken?’  

‘Ik droomde dat er hier bij de brug een schat ligt.’  

De soldaat begon hard te lachen.  

‘Arme man,’ zei hij, ‘wie vertrouwt er nu op dromen?  

Als ik de droom zou geloven die ik had,  

moest ik nu naar de stad waar jij vandaan komt.  

Want in mijn droom werd gezegd:  

‘Er ligt een schat in Krakau bij een jood.  

Hij ligt onder de oven van zijn huis.’  

De arme jood ging de lange weg terug naar huis.  

Hij ging graven onder zijn oven en... vond de schat.  

Misintenties kunnen weer aangevraagd worden.  

We kijken wel graag samen hoeveel familie er 

aanwezig zou zijn, om niemand teleur te stellen. 



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. 

 

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 
'Geef mij een luisterend hart': 

dat is wat Salomo vraagt aan God. 

Want niet rijkdom of macht  

zijn bouwstenen van Gods Rijk, 

maar een hart dat open is 

en dat verstaat wat waardevol en kostbaar is  

voor mensen. 

Als wij zo, met een luisterend hart, elkaar ontmoeten, 

kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede. 

 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 Ook de vrede kunnen we elkaar schenken, 

 woordeloos, met de hand op het hart. 

 

Communie 

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

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#26jul 
 

Inleiding op de lezingen 
Hoe rijk en machtig hij ook was,  

koning Salomo was daarin niet echt geïnteresseerd. 

Voor hem was enkel wijsheid en inzicht belangrijk  

zodat hij met een verantwoord beleid  

zijn volk van dienst kon zijn. 

Een schat vinden is iets waarvan mensen dromen.  

Dat beeld gebruikt Jezus om de waarde  

van zijn Boodschap te onderstrepen 

en iedereen uit te nodigen daarnaar op zoek te gaan. 

 

Eerste lezing  1 Koningen 3, 5.7-12 

 

Lied voorzang 
Danken wij God voor elkaar 
vraag maar niet hoe, vraag niet waar. 
Kijk om je heen en geef toe, 
God wordt ons mensen nooit moe. (2x) 
 

Evangelie    
Matteüs 13, 44-52 
Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Lied voorzang 
Danken wij God voor elkaar 
vraag maar niet hoe, vraag niet waar. 
Kijk om je heen en geef toe, 
God wordt ons mensen nooit moe. (2x) 
 

Voorbeden 

Bidden wij tot de God van liefde: 

 

Om vertrouwen  

dat we blijven geloven in de toekomst, 

dat we ons niet laten ontmoedigen 

door wat vandaag de dag gebeurt. 

 

Om toekomst 

vooral voor mensen in uitzichtloze situaties 

dat zij, dat wij Gods liefde mogen ervaren. 

 

Om vrede waar oorlog is, 

om bevrijding van onderdrukking, 

want mensen zijn het waard  

gelukkig te leven op weg naar God. 

 

Om durf voor alle mensen  

die willen getuigen van Gods koninkrijk. 

Dat zij zich niet schamen, maar zich  

ook niet opdringen. 

 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#26jul


Goede God, Gij luistert naar kleine mensen, 

Gij geeft ons al het goede dat wij nodig hebben, 

dat uw Rijk kome en uw wil geschiede, 

overal op aarde. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 

als een zoeker naar vriendschap en liefde, 

naar vrede en waarheid, naar een nieuwe aarde. 

 

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 

ons op deze weg is voorgegaan, 

doorheen lijden en dood, 

naar verrijzenis en nieuw leven. 

 

Ik geloof dat Hij onder ons verder leeft 

en ons uitnodigt mee te bouwen 

aan een wereld waar het goed is om te wonen: 

Gods Rijk op aarde. 

 

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap, 

op weg zijn naar geluk 

en dat Hij ons zijn Geest schenkt 

om vol te houden in goede en kwade dagen. 

Ik geloof dat God ons allen samenbrengt 

en ons leven voltooit. 

Ik geloof dat Hij daarom  

niets laat verloren gaan 

van wat uit liefde geboren is. 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, wij bieden U onze gaven aan. 

Zij staan symbool voor de parels  

die wij mogen vinden: 

liefde en dankbaarheid die Gij ons geeft. 

Brood om met anderen te delen,  

wijn symbool van vriendschap. 

Zegen deze gaven  

tot teken van uw aanwezigheid onder ons. 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. 

 


