
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, ...  
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Bedevaart Boskapel 

Met de fiets of auto naar de Boskapel in Puivelde 

voor een viering in open lucht. Aansluitend een drink 

ten huize van Agnes en Dirk, Pottenbakkerstraat 8 

(SN). Samen rijden is natuurlijk de bedoeling! 

Woensdag 07 augustus 2019  

- vertrek om 18u30 aan Terekenkerk 

- viering om 19u in Puivelde, Boskapel 

 

Wandeling in Sinaai 

Met een ervaren gids, Danny De Rauw wandelen we 

in het landelijke Sinaai, de lengte is 6,8 km, vaak 

langs landelijke wegen. Draag liefst stapschoenen, 

maar het parcours is toegankelijk voor buggy's. 

Daarna is er vanzelfsprekend een dorstlesser in één 

van de plaatselijke café's: 

‘t Peirk, Sinaaidorp 2 of in De Climax, Dries 33 
 

Wie niet meewandelt: ontmoeten we elkaar terug  

bij de dorstlesser? 

Vrijdag 09 augustus 2019 om 14u 

aan de pastorij van Sinaai (Dries 68)  

voor de start van de wandeling. 

 

Lied 

Leer waarderen al wat klaar is, 
leer bewond'ren al wat waar is, 
leer te danken met een lach. 
Blijf waarachtig in je denken, 
blijf aan zwakken aandacht schenken, 
blijf zachtmoedig in je doen. 
 
Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 
 
Welkom 

 

Bidden voor … 
We nodigen u uit om deze viering in het bijzonder  

één iemand die u kent of niet kent, in uw gebed  

mee te nemen. Door te bidden geven we aan God  

te kennen dat wij bij Hem willen zijn.  

Wat er gezegd wordt, komt pas op de tweede plaats.  

Door dit bidden zeggen we eigenlijk:  

'Heer, hier zijt Gij, Gij weet wat er in mensen omgaat  

aan hoop en twijfel, verdriet en vreugde.  

Wij leggen deze mens aan u voor … dat is mij genoeg.'  

 17e zondag c-jaar 

 28 juli 2019 
                     

 
 
 
 

    

Bidden …  
hoop en zegen. 



Ik bid mijn ogen weg uit het blikveld 

van eigenbaat en zelfbelang 

om het lief en leed te zien  

van mensen waar ik overheen  

of langs gekeken heb. 

Ik wil bidden om nieuwe kracht  

en ontferming, Heer. 

 Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.    ZJ 38 

 
Ik bid mijn oren open 

voor stemmen en geluiden 

die ik uit zorg voor eigen veiligheid 

uit mijn gehoor heb weggefilterd. 

Ik wil bidden om nieuwe kracht 

en nabijheid, Heer. 

Christus ontferm U. Christus ontferm U 
 

Ik bid mijn handen los 

uit kramp en krachtvertoon 

om te geven en te ontvangen 

om te oogsten en te bewaren 

wat ik zelf niet heb gezaaid. 

Ik wil bidden om nieuwe kracht 

en vertrouwen, Heer. 

Heer, ontferm U. Heer, ontferm U 
 

Stiltemoment 

 

Gloria ZJ 38 

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. 
 

 

 

 

 

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." 

 
Inleiding op de communie 

 
Communie 

 

Slotgebed 

Vader in de hemel, God van mensen, 

Gij zijt ver en toch zo nabij. 

Geef mij  

het vertrouwen van een kind, 

het idealisme van een dromer 

en de liefde van een heilige 

zodat uw naam  

in mij en door mij 

waar kan worden en uw Koninkrijk komt. 

Dat is: een nieuwe wereld met hemelse kleuren. 

Mag ik een icoon zijn van uw vriendschap  

en laat mij aan het hart van de wereld  

uw hartenklop geven. Amen.  

 

 

TEREKENFEESTEN 

2019 
De folders met inschrijvingsstrook  

zijn beschikbaar. Neem gerust mee  

om familie of vrienden  

uit te nodigen.  

Wie op het grondgebied van Tereken 

woont, krijgt er eentje in de bus! 

 

Inschrijven kan ook via de website: 

www.sintjozeftereken.be 

 

Om in stilte te lezen 

Bidden … op hoop van zegen 
 
Wij kunnen niet “weten” wat bidden is, 

wij moeten er altijd opnieuw mee beginnen. 

Bidden is proberen te bidden, op hoop van zegen. 

Werp het net uit  

en soms gebeurt er dan iets. 

Iets in ons komt dan 

aan het woord. 

Dat is genade.  

Het wordt ons gegeven. 

Het is niet het resultaat  

van ons proberen,  

het gaat daar bovenuit. 

Wel moeten wij altijd 

opnieuw proberen,  

wil dat wonder ons  

– soms – gegeven worden. 



Om Jezus, danken wij U, Vader. 

Hij die al goeddoende rondtrok. 

Hij die altijd naar mensen onderweg was. 

Hij die geen moeite spaarde, 

Hij die deed waarin Hij geloofde 

om Uwentwil en tot het uiterste. 

 

Opdat mensen met God en met elkaar 

in liefde verbonden zouden zijn  

nam Hij op die laatste avond (…) 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Wij bidden U, Vader, 

laat de gezindheid die leefde in Jezus 

ook onder ons leven. 

 

Zegen alle vaders en moeders, Heer. 

Uit uw hand ontvangen zij  

de zorg over leven en liefde. 

 

Zegen de kinderen en de jonge mensen. 

Zij zoeken naar een hand die goed en wijs is, 

ook als zij niet bij de hand genomen  

willen worden. 

 

Zend uw Geest van inzicht, mildheid  

en vertrouwen, Heer, over allen  

die voorgaan in onze samenleving. 

 

Bewaar in uw zegenende hand: 

de kleine en misdeelde mens, 

de eenzame zieke en de bejaarde, 

de mens die weent in onmacht. 

Bewaar in uw zegenende hand: 

onze overleden familieleden en vrienden (…). 

Bewaar de zovelen die wij vergeten, 

de zovelen aan wie wij voorbij gaan. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede en vredewens 

De weg van de vrede waarvan wij dromen, 

lijkt soms eindeloos,  

een te lange tocht voor zwakke mensen. 

Gebed 

God, 

vaak vinden wij niet de juiste woorden  

om met elkaar te spreken. 

Vaak vinden wij niet de juiste toon  

om met U te spreken. 

Maar Gij hoort ons woordeloos spreken 

en onze oprechte toon. 

Gij zijt met ons in het leven van elke dag,  

van uur tot uur.  

Dank daarvoor. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen   
In de eerste lezing dringt Abraham bij God aan  

om de stad Sodom niet te verwoesten. Hij doet dit 

vanuit vol vertrouwen op Gods barmhartigheid. In het 

evangelie leert Jezus ons hoe wij kunnen bidden. 

 

Eerste lezing  Genesis 18, 20-32 

 

Orgel 

 

Een moment met de 

kinderen 
 samen naar het PIT… 

 

Evangelie   
Lucas 11, 1-13 

 

Homilie 
Dit is de laatste zondag van 

de vakantie zonder homilie. 

Maar het lied dat we zingen, 

wil Jezus' woord in ons leven concreet maken. 



Jij, die ziet hoe mensen dood gezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan hun kant te staan. 
Jij die bent …. 
 
Voorbeden  

Bidden we voor mensen  

die moeilijk tot bidden komen, 

of daartoe niet meer in staat zijn. 

 

Bidden we voor mensen  

die bidden met woorden, 

maar de daad niet bij het woord voegen. 

 

Bidden we voor allen die begaan zijn met zichzelf 

en de nood en het leed van anderen niet zien. 

 

Bidden we voor allen die hongeren naar brood  

- letterlijk en figuurlijk -, 

voor allen die dorsten naar water  

dat nieuw leven schenkt,  

niet alleen aan uitgedroogde lichamen, 

maar ook aan verdorde harten. 

 

Bidden we ook voor onszelf 

om te blijven geloven in de kracht van het gebed. 

 

Lied 

Jij het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen. 
Wij het beeld van U die Leven zijt. 
Jij die bent ... 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God tot wie wij in Jezus' Geest, 

'Abba, Vader' mogen zeggen,  

de Schepper van oorsprong en toekomst. 

 

Ik geloof in Jezus,  

Gods Dienaar en welbeminde Zoon, 

die geheel vanuit God tot ons gekomen is 

en in wie Gods ganse volheid lichamelijk woont. 

Die menselijke grenzen doorbroken heeft 

en woorden sprak van eeuwig leven. 

Die heeft geleden en aan het kruis is gestorven 

maar door God is opgewekt om in ons te leven. 

 

Ik geloof in de Geest van God en van Jezus, 

die spreekt door profeten  

en ons leidt naar de volle waarheid. 

 

Ik geloof in de bevrijding  

uit zonden en de kracht tot liefde, 

en de nieuwe schepping waarin gerechtigheid 

woont en waarin God alles in allen zal zijn. Amen. 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Goede God,  

hier in deze kring willen wij  

een eenvoudig menselijk gebaar stellen:  

brood en wijn delen,  

tekenen van vriendschap en trouw. 

God van liefde,  

schenk ons een open blik,  

dat wij elkaar nabij blijven in navolging  

van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Bidden 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. 

 

Dank U, Heer, dat ik de tijd krijg 

om te luisteren naar de vogelzang, 

naar de regen op het dak, 

naar het kabbelen van het water in de beek, 

naar de muziek ergens ver weg... 

Dank dat ik tijd krijg  

om te kijken naar de bloemen en de bomen, 

naar de zon die alles opengooit, 

naar de vele mensen om me heen.  

 

Dank U, God, dat ik de tijd krijg  

om te genieten en te proeven 

van het heldere water, 

van het heerlijke brood op tafel, 

van de lucht om ons heen 

en van het leven dat pure gave is. 

 

Wij danken U, God, 

voor alles wat het leven aantrekkelijk  

en de moeite waard maakt. 

Wij zeggen U vooral dank 

voor het leven van Jezus, uw Zoon. 

Hij laat niets verloren gaan 

van wat uit liefde wordt geboren. 

Dagelijks herbegint Hij met ons 

een leven zonder maat. 

Hij wil werkelijk bij ons zijn, 

terwijl ons hart vaak geen rust vindt. 

Om Hem en om elkaar 

willen wij U loven en danken: 

 
ZJ 38 
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. 


