
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). Het einduur heeft ieder 
zelf in de hand. 

Welkom om mee te rijden! 

Inschrijving voor de Terekenfeesten 

kan via de folder, er liggen er bij het koffiehoekje 

of online via: 
http://www.terekenfeesten.terekenparochie.be/

inschrijving/in2016.php 

Volgende zondag  

en op de hoogdag van 15 augustus  
worden de steunkaarten aangeboden, 

waaraan een tombola verbonden is 
met mooie prijzen te winnen! 

Lied 

Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 

Breng ons waar de mens vergeten, 
uitgesloten, zonder recht, 
waar zijn kreet niet wordt geweten, 
vrede niet wordt aangezegd. 

Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 

19 e zondag door het jaar - c 
7 aug. 2016 

Wees     waakzaam 



Welkom 
Wie vieren eucharistie in een wereld, waar men-
sen wonen, waar ze last en kruis delen, waar 
mensen uitgesloten en vergeten worden, waar 
vrede verstoord wordt. In deze wereld willen wij 
stil worden en brood breken en delen. In een 
moeilijke tijd willen wij waakzaam blijven om het 
echte leven te zien en te dienen. We willen de 
bloem blijven zien, die doorheen het kruis bloeit 
en vertelt van nieuw leven. 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Heer,  
te midden van onze wereld zoals hij is, 
komt Gij ons tegemoet  
in mensen en omstandigheden. 
Wees ons genadig, verhoor ons bidden  
en leid ons op uw weg door onze wereld. 
Stimuleer ons vanuit uw Boodschap 
tot concrete inzet voor gerechtigheid. 
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 
Levende God, 
Gij brengt ons samen in uw huis. 
Maak ons stil en waakzaam. 
Richt onze aandacht op U. 
Doe ons beseffen dat Gij de enige zijt 
die ons leven ten volle kunt vervullen. 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

Om in stilte te lezen 
 

1. Sluit – waar het kan – aan bij initiatieven die op 

een verbonden manier het medeleven betuigen met 
slachtoffers van terreur. Neem afstand van groepen 

die het leed van de slachtoffers misbruiken om 

meer haat en verdeeldheid te zaaien. 

2. Maak de recente gebeurtenissen bespreekbaar bij 

jou thuis, in je vereniging of gemeenschap, zodat 
mensen hun gevoelens en analyses kunnen delen. 

Probeer je voor te bereiden en lees vooraf een aan-

tal verhelderende analyses. Betrek daarbij mensen 
van verschillende overtuigingen en herkomst of 

organiseer iets samen met hen. 

3. Stel je in je omgeving feiten vast die haat en discri-

minatie aanwakkeren, probeer er iets meer over te 

weten en meld ze bij het ‘Meldpunt voor discrimina-
tie’ in je stad of regio. 

4. Krijg je negatieve berichten over een bevolkings-

groep in je mailbox, facebook of langs twitter, stuur 

ze niet door. Ze verdienen een verstandig ant-

woord, geen verdere verspreiding. 

5. Probeer je eigen taalgebruik over mensen met een 

andere overtuiging of geloof, een andere huidskleur 

of cultuur, een andere levensstijl in kaart te bren-
gen. Wellicht kom je een paar begrippen op het 

spoor die verdelend zijn en die je gewoon beter 
schrapt. 

6. Zoek de verbinding: noteer wanneer je in de ko-

mende maanden bekenden en onbekenden geluk 
kan wensen met een religieus, levensbeschouwelijk 

of familiaal feest. Zet ook een stap naar medebur-
gers of collega’s die je eerder nog nooit hebt ge-

groet of gesproken. 

7. Probeer eens langs te gaan bij plaatsen van samen-

komst van een religie en levensbeschouwing die 

niet de jouwe is. Je kan ook aansluiten bij activitei-
ten in jouw stad of gemeente die gericht zijn op 

interlevensbeschouwelijke uitwisseling. 

8. Zoek als je kan aansluiting bij een vereniging waar 

je door vrijwilligerswerk kennis kan maken met de 

grote maatschappelijke inzet tegen armoede, voor 
vreedzaam samenleven en dialoog. 

9. Heb je schoolgaande kinderen en jongeren, probeer 

te weten te komen of ze op de school voldoende 
aandacht besteden aan de verkenning van verschil-

lende religies en levensbeschouwingen. Misschien is 
er een kans om daar op een oudercontact of tijdens 

een bestuursvergadering iets over te vragen of voor 

te stellen. 

10. Ken je mensen van binnen of buiten de Europese 

Unie die recht hebben om deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, 
vraag ze of ze hun kiesrecht al hebben geactiveerd 

bij de gemeente. Samen gaan stemmen is een 
krachtig teken van actief burgerschap. 

   Vzw Orbit 



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 
God, open ons hart voor uw liefde. 
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood, 
om het weg te schenken voor het geluk van allen. 
Zo kan er vrede groeien in deze wereld, 
nu en in eeuwigheid. Amen. 
 

 De vrede van Christus zij altijd met U. 
Wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe. 
 
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 
God, wij danken U voor deze maaltijd  
waaraan wij mochten deelnemen. 
Help ons om waakzaam te blijven,  
dat wij niet op onszelf terugvallen,  
maar U, God, herkennen in onze medemens, 
in wie Gij ons tegemoet komt. 
Dit vragen wij U voor vandaag, morgen 
en elke dag van ons leven. Amen. 
 
Lied 

 

Leg uw liefde in ons neer, 
opdat wij met een open hart zouden leven, 
elkaar opbouwend tot een stad van vrede, 
waar uw naam gezegd en gedaan wordt. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Beide lezingen van vandaag vertellen over waak-
zaamheid. De eerste lezing gaat over de nachtwake 
van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte.  
In het evangelie krijgen wij van Jezus  
een oproep tot waakzaamheid te horen.  
 

Eerste lezing Wijsheid 18, 6-9  
 

Orgel    
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie    Lucas 12, 32-48  
 

Homilie 
 

Voorbeden  
Wij bidden om een open geest, 
die respect en waardering heeft 
voor andere overtuigingen en meningen, 
die gericht is op een open dialoog. 

Wij bidden om een open hart, 
dat verscheidenheid ziet als een rijkdom, 
dat blij is met de inbreng van andere culturen, 
dat houdt van mensen, zoals ze zijn. 
 

Keer U, God, naar ons toe … 
 

Wij bidden om een open gemeenschap 
die ruimte biedt aan wie zoekt naar echt leven, 
die gastvrij is voor mensen in nood, 
die waakzaam is voor het goede, waar ook. 
 

Keer U, God, naar ons toe … 
 

Wij bidden om open mensen, 
die niet vastzitten in eigen gelijk en eigen belang, 
die blij zijn met wat aan mogelijkheden leeft 
in andere religies, andere culturen, andere mensen 
en dat wij zelf zulke open mensen mogen zijn.  
 

Keer U, God, naar ons toe … 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, Grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 

Ik geloof dat Jezus een mens was  
naar Gods hart.  
Hij riep ons op Gods droom  
te helpen waarmaken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 

Ik geloof in de heilige Geest, die ons helpt  
te onderscheiden waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt te ontdekken.  
 

Ik geloof in de Kerk,  
een mensengemeenschap  
die Gods droom begrijpt  
en probeert ernaar te leven 
om zo mee te bouwen  
aan een betere toekomst. 
 

Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven  
over de dood heen. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, uw droom is het  
dat iedereen - zonder onderscheid -  
mag aanzitten aan uw tafel. 
Wij bidden U, dat wij, 
brekend en delend met elkaar, 
dat visioen van U levend houden onder ons. 
Bevrijd ons hier van alle zelfgenoegzaamheid 
en bekeer ons tot elkaar, 
uit kracht van Jezus, ons Voorbeeld. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, men zegt dat Gij tegen ons spreekt, 
maar ik heb uw stem nog nooit  
met mijn eigen oren gehoord. 
Als ik stemmen hoor,  
zijn het de stemmen van de mensen rond mij,  
die me belangrijke dingen zeggen. 
 

God, men zegt dat Gij aanwezig zijt, 
maar ik heb nog nooit uw gezicht  
met mijn eigen ogen gezien. 
Als ik gezichten zie,  
zijn het die van de mensen om me heen,  
die lachen of wenen of zingen. 
 

God, men zegt dat Gij aan onze tafel zit, 
maar ik heb nog nooit brood van U aangenomen. 
Als ik aan tafel zit,  
is het met mijn huisgenoten of vrienden, 

bij wie het goed is samen te eten  
in vreugde en vriendschap. 
 

God, men zegt me dat Gij met ons op weg gaat, 
maar ik heb nog nooit uw hand op mijn schouder 
gevoeld. 
Als ik een hand voel, is het van mensen 
die mij steunen, troosten en begeleiden. 
 

Men zegt dat Gij ons redt, God, 
maar ik heb U nog nooit voelen tussenkomen  
in mijn ongeluk. 
Het is het hart van hen die me omringen 
dat luistert, moed geeft en stimuleert. 
 

Maar Gij zijt het, God, die mij dat alles aanbiedt: 
de stemmen, de gezichten, de tafels, de handen 
en de harten van de mensen om mij heen. 
In hen verschijnt Gij in woord en daad.  
Dank U, God, voor de mensen. 
Door hen heb ik U gevoeld, die wij ‘heilig’ noemen. 
 

  Heilig, heilig, heilig ... 
 

U danken wij, God, vast en zeker 
voor Jezus van Nazaret. 
Hij was uw stem, uw gezicht, uw brood, 
uw hand op onze schouder. 
 

De laatste avond van zijn leven ... 

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. (…) 


