
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! 

 

 
 

De folders van Terekenfeesten liggen achteraan  
in de kerk beschikbaar voor wie niet op  

'Terekens grondgebied' woont. 

Neem gerust eentje mee, bij u komt deze immers  
niet in de brievenbus. 

Doet u graag een wandelingetje één dezer dagen? 
Dan zijn wij heel blij dat u een 'straat' wilt meenemen  

om te bussen één dezer dagen! 
 

Wie graag een handje toesteekt tijdens de feesten 

(bv opdienen, 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 

UITNODIGING TEREKENFEESTEN 

2016 

Vrijdag 14u: 

Samenkomst aan de dekenij  
voor een 'nieuwe parochie' - wandeling.  

Iedereen van harte welkom! 

Lied   

Welkom 
Wij willen allemaal gelukkig zijn. De moeilijke vraag 
is echter: wat maakt ons gelukkig?  
Wie zijn geluk met geld en goed tracht veilig te 
stellen, die zal het verliezen. Het geluk van materi-
ële rijkdom is relatief en tijdelijk. Wie zijn geluk be-
leeft als een geschenk, die zal het ontdekken. Het 
echte geluk ligt in de rijkdom van de liefde. 
Jezus is onze gids op die weg naar het echte geluk. 
Gods liefde is de kracht die ons aanzet om dat ge-
luk samen te vinden.  

18 e zondag door het jaar - c 
31 juli 2016 

Welke rijkdom? 



Bidden om Gods nabijheid  
God, wij hebben de kracht van uw liefde nodig. 
Rijkdom en macht maken het leven van mensen 
vaak onleefbaar. 
Zinloos en niets of niemand ontziend geweld  
zaait onrust, angst en verdeeldheid. 
Veel mensen worden getroffen 
door haat en terreur. 
En zelf maken wij elkaars leven soms moeilijk. 
 
God,  
wij hebben de kracht van uw liefde nodig. 
 
Wees hier bij ons aanwezig, God, 
en leid ons op de weg  
van liefde en barmhartigheid. 
Wees hier bij ons aanwezig 
en laat ons uw liefde voelen 
in het beken en delen van uw Brood.  
 
God,  
wij hebben de kracht van uw liefde nodig. 
 
Loflied 

Gebed  
God van leven, 
Gij roept ons weg uit alles  
wat ons innerlijk onvrij maakt. 
Zo zijt Gij uit op ons ware geluk. 
Wij bidden U: 
bevrijd ons hier door uw Woord, 
leer ons de richting te gaan 
die Gij ons wijst in Jezus, 
de Weg, de Waarheid en het Leven 
voor nu en tot in eeuwigheid.  
Amen. 

Slotgebed 
God, Gij weet het:  
de wereld spoort ons aan  
om ons te verrijken met wat voorbijgaat. 
Blijf daarom spreken tot ons hart  
opdat wij, behoed voor valse rijkdom, 
de kracht vinden om, wat ons gelukkig maakt,  
de rijkdom van het hart,  
met elkaar en met anderen te delen. 
Dan zullen wij rijk zijn bij U. Amen. 
 
Lied 

Gij die klein en arm zijt, 
deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede  
eeuwig toegezegd. 
 

Warmte voor wie koud lijdt,  
een huis voor iedereen, 
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 

Wij weten niet hoe arm wij zijn ... 
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan  
aan Gods deur, 
en niet willen bekennen dat wij zonder Hem 
de armste mensen van de wereld zijn. 
 

Manu Verhulst 



Roep ons op, Vader,  
tot de volle menselijkheid van Jezus, 
die de zieken geneest,  
de zonden vergeeft, 
de hongerigen spijzigt,  
de kleinen tot zich roept, 
en voor iedereen woorden heeft  
van eeuwig leven; 
die ons zijn Geest zendt  
om de weg vrij te maken 
naar vrede en geluk onder de mensen. 
Daarvoor blijven wij U danken, 
vandaag en alle dagen die Gij ons geeft. 
Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, 
wij denken vandaag aan alle slachtoffers 
van geweld en terreur. 
Wij worden er stil bij      … 
 

Laat alle mensen op de wereld  
de rijkdom van de liefde ontdekken, 
zodat vrede mogelijk wordt. 
Laat ons zien hoe wij  
aan die vrede kunnen meewerken. Amen. 
  

 Die vrede zij altijd met u. 
 Delen we die vrede ook met elkaar. 
 
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 

Om in stilte te lezen 
 

Wij weten niet hoe rijk wij zijn ... 
het spoor van God is voor ons al uitgetekend, 
van toen we nog met kinderogen  
naar de wereld keken. 
 

Wij weten niet hoe rijk wij zijn ... 
dat onze God geen god is van ver en in den hoge, 
maar dat Hij in het hart van d’allerminste mensen 
gezocht en ook gevonden wordt. 
 

Wij weten niet hoe rijk wij zijn ... 
omdat God als een metgezel met ons 
de wegen gaat van alle leven, 
met de schouders van een vriend, 
en een hart dat alle ruimte laat. 

Inleiding op de lezingen 
Prediker en Lucas zetten ons aan het denken over 
wat waardevol is en wat niet. Wat betekent materi-
ële rijkdom? We kunnen onze bezittingen niet mee-
nemen in en voorbij de dood. Anders is het met de 
rijkdom van het hart. Die vinden we als we de weg 
van Jezus gaan. 
 
Eerste lezing  
Prediker 1, 2; 2, 21-23  
 

Orgel    
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie   Lucas 12, 13-21  
 

Homilie 
 
Voorbeden   
Bidden wij voor mensen die moeten missen  
wat levensnoodzakelijk is: 
dat hun roep om hulp gehoord wordt  
in onze samenleving 
en dat die hulp ook effectief bij hen terecht komt. 

Bidden wij voor hen die de gevangenen zijn  
van hun bezit, omdat ze steeds meer en meer willen: 
dat zij de betrekkelijkheid van geld en goed inzien 
en waarden mogen ontdekken die blijvend zijn. 
 

Vader van alle mensen ... 
 
Bidden wij voor de slachtoffers van geweld  
in deze dagen, waar ook in onze wereld: 
dat God hen draagt in zijn liefde  
en in zijn eeuwige levenskracht. 
 

Vader van alle mensen ... 
 
Bidden wij voor hen die menen  
terreur te moeten zaaien: 
dat zij tot het inzicht komen dat geweld niets oplost, 
maar dat alleen respect voor elke mens  
de wereld beter kan maken. 
 

Vader van alle mensen ... 
 
Bidden wij voor hen die, door het evangelie geraakt, 
het goede nieuws handen en voeten geven  
in nabijheid, liefde en solidariteit: 
dat zij zich bij hun inzet geïnspireerd blijven voelen 
door Jezus’ voorbeeld, vooral als het moeilijk is. 
 

Vader van alle mensen ... 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God die liefde is en die de wereld  
aan álle mensen geschonken heeft. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is om te genezen 
en om ons te verlossen 
van elke vorm van onderdrukking. 
 
Ik geloof in de Geest van God 
die aan het werk is in alle mensen  
op zoek naar de waarheid. 
 
Ik geloof in de geloofsgemeenschap 
die geroepen is om álle mensen te dienen. 
 
Ik geloof in de belofte van God, die gezegd heeft 
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede 
zou uitbouwen voor alle mensen. 
 
Ik geloof niet in het recht van de sterkste, 
noch in de macht van wapens  
of die van verdrukking. 
Ik geloof in de mensenrechten, 
in de solidariteit tussen alle volkeren, 
in de macht van de geweldloosheid. 
 
Ik geloof dat alle mensen evenwaardig zijn 
en dat God in de wereld een orde wil 
die berust op gerechtigheid en liefde. 
Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles 
of dat God een verminkte wereld heeft gewild. 
 
Maar ik durf te geloven in de kracht  
waarmee God de wereld vernieuwt, 
en zo zijn belofte volbrengt 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, 
met deze symbolen van brood en wijn, 
gedenken wij hoe Jezus mens werd 
om, gedeeld, Zichzelf weg te schenken aan ons. 
Geef dat wij ons laten leiden door zijn voorbeeld 
en zo leren vinden wat blijvende waarde heeft. 
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Heer, onze God, wij danken U  
voor alles wat leeft en ademhaalt, 
voor het licht van deze dag, 
voor het geluk en de liefde  
die in ons midden ontstaan; 
voor mensen die, zoals Jezus,  
ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 

Wij zeggen U dank voor Jezus van Nazareth,  
Hij is uw Evenbeeld  
omdat Hij er is voor de minste van de mensen. 
Hij is er ook voor hen  
die het goed hebben in dit leven, 
door hen voor te gaan  
in een leven van dienstbaarheid  
tot in de dood. 
 
Daarom zeggen wij U van harte dank  
en aanbidden wij U met de woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig, ... 
 
Roep ons op, Vader, 
om goed te zijn, zoals het uw wil is geweest 
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt, 
dat wij worden zoals Gij: 
liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 
 
Roep ons op,  
tot gehoorzaamheid en nederigheid; 
doe ons luisteren, maak ons aandachtig  
voor het Woord van Jezus, 
die mens geworden is  
om U en de mensen te dienen, 
en daarom, sinds zijn dood en verrijzenis  
verheerlijkt wordt door wie zijn naam dragen. 
 
Roep ons op, Vader, tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw  
kunnen bezielen en dragen, 
zoals Gij ons draagt en in leven houdt; 
dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn  
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 
elkaar kunnen dragen in uren van nood, 
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
 
Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap  
door deel te hebben aan 
het lichaam en het bloed van uw Zoon. 

 
De laatste avond van zijn leven … 
 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 
Roep ons op, God van liefde, 
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen  
die ons tot hier hebben geleid, 
ook met hen die nog met ons meegaan  
vanuit uw heerlijkheid 
waarheen zij ons zijn voorgegaan. (…) 


