
 

 
 

 
 

TEREKEN 

FEESTEN 2017 
 

Zondag  

20 augustus  
van 11u45 tot 13u  
of van 13u15 tot 14u30  

Mosselfeest  
(mosselen/paling/spaghetti 
 

Woensdag  
23 augustus  
14u30 (deuren 14u)  

Ontspannings-

namiddag met  
 
 

Vanessa Chinitor  
  

Vrijdag 25 augustus  
14u30 (inschrijving vanaf 13u30) 

Kaarting Whist  
 

Zaterdag 26 augustus  
van 18u tot 20u  

Mosselfeest  
mosselen/stoofvlees/koninginnehapje 
 

Van 21u tot …  

Muzikale afsluiter  
Met liveband “Het Lot”  
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Schrijf tijdig in voor de eetmalen  

van onze Terekenfeesten! 
Voor volgende zondag: woensdag ten laatste. 

 

In deze viering brengen we het evangelieboek  

en een ciborie met geconsacreerde hosties  
in ons midden. 

 
Op orgel horen we verschillende zettingen op het lied 

'God in den Hoog alleen' en 'Evenals een moede hinde'. 

J.S. Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 711 
J. Pachelbel: Toccata in g-moll 

 
Gebed 
Niemand heeft U ooit gezien. 
Als wij ons teovetrouwen aan uw liefde, 
kunnen wij uw stem horen. 
Wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, ons liefhebt 
ook op die momenten dat wij dreigen  
weg te zinken. 
Wil dan toch de stem horen 
van hen die roepen vanuit de stilte. 
 
Help ons om nu hier te zijn, 
om niets te hebben, niets na te jagen, 
geen hemel en geen genade. 
Help ons om dure woorden achterwege te laten, 
de dwaze prestaties en de grijpende macht. 
Laat ons de stilte en leegte uithouden, 
zodat Gij ons kunt raken. 
 
orgel: 
J. Pachelbel: Treuer Gott, ich muss dir klagen  

(Evenals een moede hinde) 
 

Dat wij mogen weten 
dat Gij ons leven geeft 
dat wij in U mogen blijven vertrouwen 
en wij dankbaar in het leven staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

19e  zondag - jaar a 
13 augustus 2017 

Zijn woord wil ons bemoedigen 



Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hart, onrustig vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen: 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
  
Welkom 
Twee bemoedigingsverhalen vandaag. 
Elia, door machtigen bedreigd, 
ervaart Gods nabijheid. 
Jezus' vrienden vinden houvast  
in zijn uitgestoken hand  
en in de rust die van Hem uitgaat. 
Mogen ook wij vandaag en de komende tijd 
die bemoediging ervaren. 
 
Eer aan God 
Eer aan God, veraf en zo nabij:  
eer aan de Vader die de oorsprong is,  
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,  
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.  
 
Eer aan God in de hoge  
en vrede op aarde en in ons eigen hart:  
wie met schuld leven, vinden bij Hem genade,  
wie ziek is troost en geneest Hij,  
wie met tekort leeft, brengt Hij zijn boodschap 
van liefde. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn een schakel van de keten,  
verbintenis van hoop, 
mensen op zoek naar beter weten,  
oprechte levensloop. 
Er is geen God aan onze zijde die zegt:  
zo ga je goed. 
Wel één die roept door alle tijden: 
zoek verder, het komt goed. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
God ziet naar ons om 
zo worden wij gedragen. 
God zegent ons 
om goed te spreken tot andere mensen. 
God behoedt ons 
om niemand uit onze genade te laten vallen. 
God spreidt zijn liefde over ons 
en schenkt ons diepe vrede 
om te weten dat we gemaakt zijn  
voor liefde en vrede. 
De ontmoeting met onszelf en met elkaar 
brengt ons thuis bij U, aanwezige God. 
 
Orgel 
H. Schütz:  

Allein Gott in der Höh sei Ehr 
J. Pachelbel:  

Magnificat quinti toni, vers 10 
 

 
 

 

 
 



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, in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 
Orgel: G. Böhm: Allein Gott in der Höh sei Ehr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
Door U bemoedigd God 
wist Elia anderen levenskracht te geven. 
Door Jezus uit angst en twijfel opgericht 
wisten de leerlingen anderen te laten vertrouwen. 
Hier en nu door U bemoedigd, 
mogen wij anderen nabij zijn. 
Zegen ons daartoe God, 
dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen. 

Om in stilte te lezen  Manu Verhulst 
In het gelovig worden, is er zo’n moment 
waarop God laat voelen  

dat Hij heel dicht bij is, 
meer nabij dan een mens nabij kan zijn. 

Een piepklein moment 

zo klein dat je er niet over kunt spreken, 
zo intiem dat je er met niemand 

over mag praten, 
zo wederkerig dat je het zelf  

nauwelijks kunt geloven. 
 

Ooit werd het beschreven  
als een brandend braambos, een zachte bries, 

of als iemand die in de storm van het leven  
naar je toekomt. 

Het is de wondere ervaring van God  

die in je leven wilt binnenkomen 
en de deur open vindt. 

Je kende God al geruime tijd, 
je wist Hem zelfs aan te spreken 

tot het moment dat Hij jou aansprak 

en jij op dat moment aandachtig was. 
Een flits van herkenning 

van het plotse besef dat Hij er is … 
Op dat piepkleine moment van herkenning 

begint het verhaal van grote liefde. 

Eer aan God in de hoge  
en vrede op aarde  
door liefde onder de mensen.  
Liefde die de dood overwint,  
de tranen wegwist uit onze ogen  
en alles nieuw maakt. Amen. 
  
Gebed  
Zie ons, hier samengekomen, God 
om houvast te zoeken , 
op zoek naar bemoedigende woorden, 
om vertrouwen 
en om onszelf, elkaar en U te vinden. 
Wees ons dan ook bemoedigend nabij. 
In Jezus vond Gij een betrouwbare bondgenoot. 
Mogen ook wij ons door U aten leiden 
en vertrouwen in Jezus als een veilige gids  
op onze levensweg. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Net als de profeet Elia en de leerlingen van Jezus  

ervaren wij ook wel eens dat het stormt  
in het leven.  

Mogen ook wij God ontmoeten  
en opnieuw moed en vertrouwen krijgen. 

 

Lezing 1 Koningen 19,9a.11-13 

 
Lied 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom met uw scheppingswoord in onze ziel! 
Spreek dat de wind het hoort. 
Kom, dat het water knielt, bij ons aan boord. 
  
Ik ben het, zegt Gij dan.  
Kom maar met Mij mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand. 
 



Evangelie  Matteüs 14, 22-33 

Homilie 
 
Voorbeden 
Voor hen die getuigend geloven 
en voor hen die twijfelen,  
spreek uw bemoedigend woord, Heer. 
Voor hen die stormen in het leven ervaren, 
spreek een vertrouwvol woord, Heer. 
Voor hen die vertrouwen en trouwen, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
Voor hen die zekerheid zoeken, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
Voor hen die werken in stilte, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
 Voor hen die leiding geven in kerk en wereld, 

spreek een vertrouwvol woord, Heer. 
 Voor hen die bang zijn, 

spreek uw bemoedigend woord, Heer. 
 Voor hen die op zoek zijn  
naar een nieuwe thuis, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
 Voor hen die gestorven zijn (…). 

Neem hen op in uw liefde. 
  

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat ik nooit alleen ben 
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader, Moeder is. 
 
Ik geloof dat God zijn Zoon, Jezus Christus, 
gezonden heeft naar de aarde. 
 
Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen 
om mij de weg ten leven te wijzen. 
 
Ik geloof dat de Geest van Christus 
in mij leeft en werkt. 
 
Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. 
Ik geloof dat de grote gemeenschap van de Kerk 
om mij heen is, waartoe ook ik wil behoren. 
 
Ik geloof dat God het leven wil en niet de dood, 
blijdschap en niet het verdriet. 
Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd, 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
Offerande   
Het brood als teken van Jezus' leven en liefde 
staat in ons midden. 

Het wordt gedeeld, zoals ook mensen zich geven 

en hun gaven delen 
naar het voorbeeld van Jezus' leven. 

 
Orgel: G. Böhm: Freu dich sehr o meine Seele  

 (Evenals een moede hinde) 
 

 

Zingend bidden bij brood van leven 
Vaak worden we overdonderd door het leven, 
met zijn stiltes en zijn stormen. 
Daarom danken wij U, God, 
omdat Gij ons samenbrengt. 
Wij danken U voor het Brood 
dat ons doet delen in de levensweg van Jezus, 
die voert naar vrede, voorspoed en geluk. 
 
Daarom zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ... 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus bracht vrede, liefde en rust. 
In zijn nabijheid kwamen mensen tot zichzelf 
en gingen stormen liggen. 
Wij durven vragen: 
Heer Jezus, die ons werkelijk wil bemoedigen, 
doe ons vrede en veiligheid vinden. Amen. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 Geven wij elkaar een teken van die vrede.  
 
 
 
 
 
 
 


