
TEREKENFEESTEN 

2015  

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 afslui-

ter met Leopold IV, gitaar en songs. 

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!! 

Lied   

God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin,  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin. 
 
Welkom 
Jezus had met de mensen te doen, want ze waren 
als schapen zonder herder. En Hij gaf de mensen te 
eten. Vijf broden en twee vissen waren er. Maar 
het ging Hem om meer dan brood en vis. Hij was 
er voor hen. In Hem leefde Gods Woord.  
 
Bidden om Gods nabijheid 
God,  
naast de honger van onze maag  
bestaat er ook een diepere honger: 
de honger naar uw aanwezigheid. 
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Vijf broden  
en twee vissen 



Wees hier bij ons aanwezig 
in het breken van het Brood 
en in uw Woord, 
dat voor ons een Bron is van leven en geluk. 
Open ons hart voor uw aanwezigheid 
en voor uw grenzeloze goedheid voor elke mens. 
Amen.  
 
Loflied 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
Gebed  
God, Vader van alle mensen,  
wij komen hier bijeen  
om samen te bidden en te vieren.  
Vorm ons om tot een gemeenschap van mensen  
die van harte willen delen  
wat Gij ons in handen geeft. 
Houd in ons het verlangen levendig  
naar uw wijsheid en uw goedheid. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
In beide lezingen wordt verteld over eten. Er is 
brood en er is vis: 5 broden en 2 vissen. Maar het 
gaat om meer. Beide verhalen vertellen hoe God er 
is voor de mensen. Jezus is daarvan het grote 
voorbeeld. 
 

Eerste lezing 2 Kon. 4, 42-44  
 
Orgel    

Lied 

Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 
 
 
 
 
 

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 Pui-

velde. 

 

Voor wie het wil, maken we er tegelijkertijd een  

aangename fietstocht van. Meer info volgt later,  



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
Heer, onze God, 
mensen hongeren en dorsten 
naar de weldadigheid van uw Zoon. 
Hij geeft blijvend voedsel 
en wel in overvloed. 
Hij spreekt tot ons 
woorden van leven. 
Wij bidden U: 
laat de kern van Jezus' zending 
in ons tot leven komen. 
Laten wij beschikbaar worden zoals Hij. 
Dit vragen wij U door Jezus, onze Broeder.  
Amen. 
 
 

Om in stilte te lezen 
Heer, 
laat mij als een zaaier 
door de velden van het leven gaan. 
Ik wil geen onkruid zaaien, 
geen ééndagsbloemen, 
maar graan dat de diepste honger 
van de mensen stilt. 
 
Geef in mijn handen, Heer, 
het graan van uw liefde, 
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag. 
Met uw genade zal ik gaan, Heer, 
Uw liefde zaaien in de smalle voren 
van het mensenhart. 
 
Laat mij elke avond huiswaarts keren, 
moe, met lege handen misschien, 
maar met een rotsvast vertrouwen 
dat het kiemen en het rijpen van het graan 
in uw handen ligt. 
 
Wil, Heer, mij geven 
wat een goede zaaier nodig heeft: 
een groot geloof, een rustig hart, 
een eindeloos geduld 
en veel, zeer veel edelmoedigheid. 
Amen.   

Jozef Delmotte        

Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie      

Joh. 6, 1-15  
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden wij voor elkaar: 
dat wij ons laten voeden door Gods Woord 
en het evangelie lezen  
als een gebruiksaanwijzing bij ons leven. 

Bidden we voor alle mensen die leven in armoede,  
voor mensen die hongeren naar liefde  
en zoeken naar zingeving in hun leven: 
dat ze mensen en organisaties ontmoeten  
die, zoals Jezus, hun nood en verlangen zien  
en met hen zoeken naar duurzame oplossingen.  
 

Dat ons bidden en ons zingen ... 
 
Bidden we voor de Kerk bij ons en wereldwijd: 
dat ze in haar verkondiging  
en in vele tekenen van solidariteit  
getuigt van de hoopvolle radicale Boodschap  
van het evangelie. 
 

Dat ons bidden en ons zingen ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God,  
Schepper van hemel en aarde. 
 
Wij geloven dat God zijn schepping 
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 
opdat wij zijn werk zouden voortzetten 
en deze aarde voor alle mensen 
bewoonbaar zouden maken. 
 
Wij geloven in Jezus Christus, 
de Verlosser van de wereld. 
 
Wij geloven dat wij uitgenodigd worden 
om mee te werken  
aan de bevrijding van elke mens, 
aan de opbouw van een betere wereld, 
door ons in te zetten 
om Christus' werk verder te zetten. 
 
Wij geloven in de Heilige Geest 
die de mensen tot eenheid wil brengen 
in één grote gemeenschap. 



Wij geloven ook dat wij persoonlijk  
worden aangesproken en geroepen 
om aan die gemeenschap mee te werken, 
samen met alle mensen van goede wil. 
Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God van leven,  
wij danken U voor het voedsel dat Gij ons geeft  
en voor uw Woord  
waaruit zorg en liefde spreken voor ieder van ons. 
Wij danken U dat Gij ons Jezus,  
een Goede Herder hebt gegeven  
die ons in Woord en Teken laat zien  
wie Gij werkelijk voor ons zijt:  
Degene die echt van ons houdt  
en die ons Leven geeft.  
Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Om te komen tot onszelf, 
tot het stil en diep geheim 
dat ons leven draagt, 
daarom noemen wij uw naam: 
God, onmeetbaar en onzichtbaar, 
als een woord aan ons gegeven, 
steeds aanwezig in ons midden 
als de warmte om ons heen. 
U noemen wij:  vader, moeder, 
vuur en adem van ons leven, 
lieve schaduw, zachte vrede, 
altijd bezig in ons hart. 
 
U danken wij voor iedere mens 
die op aarde leven mag, 
voor ieder kind dat wordt geboren, 
voor ieder die een ander vindt. 
 
In U wonen wij als een huis 
waar ruimte is voor mensen, 
waar mensen ergens voor elkaar 
een plaats bewaren in hun hart. 
 
Op U hopen wij, hoe dan ook  
om de wereld te redden, 
dat de dood het laatste woord niet is 
en dat mensen vrij-uit gaan. 
Daarom loven en danken wij U: 
 
Heilig, heilig, heilig, ... 
 
U danken wij, vast en zeker 
voor Jezus van Nazaret, 
van wie wij de naam bewaren 
en doorgeven aan onze kinderen. 

Hij was arm met de armen 
en Hij droeg liefde voor iedereen. 
Daarom was Hij niet klein te krijgen 
door de werkelijkheid van de dood. 
 
Hij heeft ons aangewezen 
hoe wij ons leven kunnen gaan: 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn. 
(…) 
 
Verkondigen wij dit mysterie  
van ons geloof. 
 
 In de schaduw van zijn verhaal 
 willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
 brood delen, op zoek naar zijn weg, 
 want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Daarom smeken wij U, God, om bevrijding 
voor hen die onrecht wordt aangedaan, 
dat wij kracht krijgen in onze handen 
om recht te doen en op te staan.  
 
U zoeken wij om troost te vinden 
in ons mateloos verdriet 
wanneer idealen verloren zijn 
of wanneer een mens sterven moet. 

 
Daarom bidden wij, ook vandaag, 
voor allen die gestorven zijn 
en die wij blijven meedragen 
in onze gedachten en in ons hart. (…) 

 
Wij danken U, God, om het licht 
dat doorbreekt als wij donker zijn, 
om de toekomst die wij dromen 
en om de liefde om ons heen.   
 
Zo willen wij gaan op zijn weg 
en een handvol brood zijn voor elkaar, 
zo willen wij samen door het leven gaan 
en bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 

  
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Wees het Woord dat ons leven richt. 
Wees het Brood waarvan wij leven. 
Wees de wijn die vreugde brengt. 
Wees als het daglicht om ons heen.  
Wees onze vaste grond.  
Wees onze God en onze toekomst.  
Wees vrede voor ieder van ons. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

En geven we die vrede ook door aan elkaar. 


