
De inschrijvingsfolder voor deze feesten  

vind je normaal deze week in je brievenbus. 
Mocht dat niet zo zijn, dan kan je  

vanaf volgende week zeker een exemplaar meenemen 
die hier in de kerk liggen. 

 

Wil jij op één of andere manier graag  
meehelpen aan onze parochiefeesten? 

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. 

 

HARTELIJK DANK!! 
 

De folders liggen wel al per straat verdeeld. 
Mocht jij een straat kunnen bussen deze week,  

dan zijn wij jou daar heel dankbaar voor! 

BEDEVAART BOSKAPEL 

Op woensdag 19 augustus 2015  

willen we aansluiten bij de  

eucharistieviering die  
elke woensdag doorgaat om 19u  

in de Boskapel in Puivelde  
(gedurende de zomermaanden).  

We maken er tegelijkertijd  

een aangename fietstocht van.  
Daarom verzamelen we met de fiets om 17u45  

aan de kerk op Tereken, zodat we om 18u kunnen  
vertrekken. We rekenen op goed (fiets)weer, maar ook 

zij die met de auto komen zijn van harte welkom  
en kunnen rechtstreeks naar daar rijden. 
 

Naar goede gewoonte houden we nadien  

zangstonde en gezellig samenzijn. 

Deze gaat dit jaar door bij Dirk en Agnes thuis,  
Pottenbakkerstraat 8, na de terugtocht (met de fiets...). 

We hopen dat jij er ook bij bent! 

TEREKENFEESTEN 2015  

 
Christophe speelt voor ons werken van  
Johann Sebastian Bach. Om te beginnen: 

Praeludium en Fuga in d (BWV 875) 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
In deze kerk om tot rust te komen, 
te weten dat er mensen zijn 
die hetzelfde komen doen, 
ieder met zijn vreugdes,  
zijn zorgen en verdriet, 
om Hem te zoeken  
en te hopen dat Hij aanwezig is 
Dit alles – in stilte misschien – 
ter sprake brengen  
en het aan Hem toevertrouwen. 
Hier samen om brood te krijgen  
waarvan we kunnen leven. 
 
 

 

 

 

18e zondag door het jaar - b 
02 augustus 2015 

Brood  
waar wij  
van leven 



Bidden om nabijheid 
Blijf bij ons, Heer, heb deel aan ons leven 
en leer ons lief en leed te delen met elkaar. 
Dan zullen wij U herkennen 
bij het breken van het brood. 
 
Blijf bij ons, Heer,  
schenk ons deel aan uw leven 
en leer ons geven aan wie tekort komt. 
Dan zal de wereld ons kennen 
aan ons breken en delen. 
 
Blijf bij ons, Heer, spreek ons aan 
en leer ons luisteren naar elkaar. 
Dan zullen wij U herkennen 
als Gij U tot ons wendt. 
 
Blijf bij ons, Heer, open onze oren en ogen 
en leer ons horen en zien met het hart. 
dan zullen we U ontmoeten 
in hen die hulp nodig hebben. 
 
Blijf bij ons, Heer, trek met ons mee 
en leer ons elkaar vergezellen. 
Dan zullen onze voeten licht worden 
op de weg naar het leven. 
 
Blijf bij ons, Heer, ga voor ons uit 
en leer ons anderen voorgaan. 
Dan zullen wij samen op weg durven gaan. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 

Slotgebed 
Heer onze God,  
met open handen zijn wij hier gekomen, 
Gij hebt ons verzadigd met brood  
om van te leven. 
Wij danken U voor dit samenzijn, in lief en leed, 
en leer ons verder te delen  
van wat wij ontvangen hebben. 
Dat vragen wj U, 
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zochten U o Heer en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven en danken duizendmaal.  
Want...... 
 
Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar.  
Want...... 
 
Wij zoeken U o Heer en breken 't vriendenbrood, 
aan tafels van verlangen en ver van ons de dood. 
Want...... 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Der Tag, der ist so freudenreich (BWV 605) 

 
 



Beziel ons met uw Geest, 
dat wij elkaar bewaren en voortstuwen  
in de richting van menswaardigheid. 
Dat wij waakzaam zijn 
om de tekens van hoop te zien 
en dat wij zelf zo een teken mogen worden. 
 
Daarvoor willen wij ons inzetten 
samen, met U en voor U vandaag  
en alle dagen. Amen. 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede 
Dat mensen elkaar zomaar herkennen, 
zich verwant voelen met elkaar en verbonden, 
dat mensen thuis zijn bij elkaar, 
mogen wonen in elkaars aandacht, 
dat mensen elkaar vriendschap geven 
en dat er het wonder van vrede is, 
dat is zomaar een verrassing van U, God 
en die verrassing mogen wij doorgeven aan 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 
Gott, durch deine Güte (BWV 600) 
 

 

Om in stilte te overwegen 
Het brood waar ouders voor zorgen, 
het brood van troost en pijn, 

het brood van iedere morgen 
is breekbaar als de mensen zijn. 

 

Het brood dat kinderen vragen, 
het brood van vreugde en pijn, 

het brood zo gewoon als de dagen 
is breekbaar als de mensen zijn. 

 

Het brood dat de mensen ons geven, 
het brood van hoop en pijn, 

het brood van oorlog en vrede 
is breekbaar als de mensen zijn. 

 
Het brood dat mensen breken, 

het brood dat mensen zijn, 

dit brood is ons taal en teken: 
zo breekbaar wil Christus zijn. 

Gebed  
Heer God, Gij hebt uw volk door de woestijn  
naar het beloofde land geleid. 
Telkens wanneer het de moed verloor,  
hebt Gij het nieuwe kracht gegeven.  
Wij vragen U: geef ook ons een teken  
van uw liefde als wij het moeilijk hebben. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Hoe duister soms de weg is, 

hoe ver het beloofde land van ons verwijderd lijkt, 
de Heer laat zijn volk niet alleen: 

dat horen we in de eerste lezing. 
Wij bidden om ons dagelijks brood. 

Bidden we ook om wat echt belangrijk is in ons leven? 

Daartoe spoort Jezus ons aan in het evangelie. 

 
Eerste lezing Exodus 16, 2-4. 12-15  
 
Orgel       Herzlich tut mich verlangen (BWV 727) 

 
Evangelie     Johannes 6, 24-35 
 
Voorbeden  
Schenk al wat nodig is 
aan arme en vergeten mensen,  
zo bidden wij U. 
Geef aan de blinden langs de weg 
een helder spoor van licht; 
een uitgestoken hand aan hen  
die moe zijn en niet verder kunnen; 
een land van vrijheid aan hen 
die geboeid en gevangen zijn door het leven. 
Heer aanhoor ons, 
Heer aanhoor ons 
Heer aanhoor ons 
 
Geef trouw en kracht aan allen die geloven, 
zo bidden wij U, dat het ooit nog beter wordt. 
Bevestig hen die eindeloos veel  
voor mensen doen 
en door hun leven ontroerend evangelie zijn. 
Maak de toekomst open voor wie hunkerend uitzien  
naar wat Gij hebt beloofd. 
Heer aanhoor ons ... 
 
Geef levensvreugde  
aan allen die gedoopt worden, 
aan die gehuwd zijn, 
aan allen die leven vanuit uw liefde,  
zo vragen wij U, 
eenheid en verbondenheid aan duizenden  
naamloze mensen die van vrede dromen. 
Heer aanhoor ons … 
 
 



Geef een begaanbare weg  
aan mensen die verdwalen, zo bidden wij U 
en kracht aan allen die ontmoedigd zijn. 
Zet brood op tafel voor hongerige mensen 
en laat de zieken niet alleen. 
Bied een thuiskomst aan wie eenzaam is 
en maak een nieuw begin  
met iedere mens op aarde. 
Heer aanhoor ons ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God die naar ons luistert  
en die ons zijn liefde geeft, die ons bevrijden zal. 
 

Wij geloven in Jezus Christus,   
die mens was, net als wij, 
die niemand in de kou liet staan, 
die oog had voor kwetsbare mensen. 
 

Wij geloven in de heilige Geest,    
die ons dezelfde taal doet spreken 
en ons tot gastvrijheid uitnodigt, 
die ons bezielt en telkens weer nieuw maakt. 
 

Wij geloven in de mensen om ons heen, 
dat zij goed en waardevol zijn, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door God bemind worden. 
 

Wij geloven in ons eigen leven, 
dat God ons leidt  
en dat Hij ons steeds toekomst geeft. 
Ik geloof dat Hij ons leven heeft gegeven, 
dat sterker is dan de dood. 
 
Offerande     
Vom Himmel hoch, da komm’ ich her (BWV 607) 
 
Gebed over de gaven 
God, onze Vader, brood en wijn  
staan ook vandaag hier voor ons. 
Het zijn symbolen van breken en delen. 
Ze herinneren ons aan het hemelse Brood  
dat van U komt. Laat ons ook 
Jezus herkennen en gedenken in dit teken,  
zodat wij ons gesteund voelen door zijn  
blijvende aanwezigheid, nu en altijd. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
In uw naam zijn wij hier samen. 
Wij noemen U God en Vader. 
Niemand heeft U ooit gezien, 
maar elke dag opnieuw is het duidelijk  
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt 
daar waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden, 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
en kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 

Wij zien U aan het werk, God, 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit, 
in blijvende verbondenheid, 
in de kleine en grote inzet  
voor vrede en gerechtigheid. 
 
Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 
de Woorden die Hij sprak,  
waren uw Woorden en worden nu de onze. 
Zijn keuze voor kleine mensen  
was uw keuze en wordt nu de onze. 
 
In Hem legt Gij uw droom in onze handen: 
dat lammen niet lam blijven 
en doven niet doof. 
Dat er voor elke mens leven mogelijk is, 
leven in overvloed. 
 
Hem willen wij hier noemen 
als inspiratie, 
als wegwijzer voor ons leven, 
als blijvende oproep om te blijven doen 
wat Hij heeft gedaan (…). 
 
In de schaduw van zijn verhaal  
willen wij doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Daarom bidden wij U: 
beziel ons met uw Geest. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie 
weten wat groeikracht heeft. 
Dat wij midden de ontmoediging 
de fantasie bewaren en wegen blijven vinden  
naar de nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
Dat onze hand niet slaat, 
dat onze mond niet verraadt, 
dat wij geen mens verloochenen. 
 
En dat wij hen niet vergeten 
die op ons blijven rekenen: 
zij van wie wij houden 
en zij van wie wij nog niet genoeg houden. 
Dat wij hen niet vergeten 
die naast ons staan, 
ons voorgaan en bemoedigen, 
en hen met wie wij samen op weg zijn 
naar menswaardiger samenleven. 
 
Dat wij evenmin hen vergeten  
die van ons zijn heengegaan: 
dat zij tot ons blijven spreken, 
ons verder oproepen en inspireren, 
ook nu zij gestorven zijn (…). 
 


