
TEREKENFEESTEN 

Wacht niet te lang om in te schrijven! 

Mocht je zin en tijd hebben om een handje te 

helpen, ook in de keuken kan onze kok Koen 

nog wat hulp gebruiken, vooral zaterdag 24/8,  

bv mosselen spoelen of scheppen.  

Laat het ons zeker weten. Dank! 

Voor het eetmaal:  

inschrijven voor woensdag 21/8! 

Kaarten voor Rudy Clark aan € 8,- : 

te koop aan het koffiehoekje, via OKRA 

of op het secretariaat. 

Ook aan de kassa mogelijk. 

Inschrijven voor  woensdag 14/8 

of kom langs voor een heerlijk dessert! 

 

Lied 

Jij het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen. 
Wij het beeld van U die Leven zijt. 
 
Welkom 
Welkom vandaag, om Gods woord te horen,  

zodat het in ons waar kan worden. 

Welkom, wie je ook bent, of hoe je er ook bijzit, 

dat het deugd mag doen om hier samen te zijn. 

Welkom ook vandaag om waakzaam te zijn, 

zoals ons in de lezingen wordt gezegd, 

om ons hart te openen, 

zodat wij God kunnen herkennen in ons dagelijks leven. 

Hij die zegt: ik zal er zijn voor U, 

Hij die de naam is en de zin van ons leven, 

Hij brengt ons hier vandaag weer samen. 

Daarom welkom in zijn naam, 

in de naam van de Vader, de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 
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Gelovig leven 



Gebed om nabijheid 

Heer, geef ons niet te veel verstand, 

maar genoeg om te leven  

en de mensen te verstaan. 

Geef ons niet te veel kracht, 

maar genoeg om te werken. 

Geef ons niet te veel werk, 

maar genoeg om te bouwen aan uw wereld. 

Geef ons ook niet te veel braafheid, 

maar genoeg om onze plicht te doen. 

Geef genoeg moed  

om uit te komen voor het goede. 

Eén ding, Heer vragen wij U zonder maat:  

geef ons steeds méér liefde,  

voor U en voor elkander. 

Gij die ons nabij zijt  

met uw liefde en met uw vergeving. Amen. 

 

Gloria 

 
Gebed  

Wie zijn wij, God, dat Gij deze wereld  

aan mensenhanden toevertrouwt? 

Wij danken U voor het vertrouwen  

dat Gij in ons stelt  

en om de liefde die Gij in ons neerlegt.  

Wij bidden U: dat wij om ons heen zien  

met uw nieuwe ogen. Amen.    

 

Inleiding op de lezingen 
‘Geloven in de toekomst’ is de gezichtshoek  

van waaruit we straks het evangelie beluisteren. 

In de eerste lezing worden Abraham en Sarah  

aangereikt als voorbeelden van dat onwrikbaar geloof 

in de toekomst die door God werd toegezegd. 

 

Lezing  brief aan de Hebreeën 11, 1-2;2-19 

 

Orgel 

Gebed 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, 

zegt Gij ons, God. 

Laat ons daarom waakzaam zijn,  

het licht bewaren in ons hart  

opdat wij U kunnen binnenlaten 

Gij wilt ons gelukkig maken. 

Daarom geeft Gij U zelf aan ons:  

uw Leven, uw Liefde, uw Vrede. 

Dank dat Gij ons zegt: "Ik hou van je,  

zoals een vader en een moeder van hun kind, 

en Ik wacht op een antwoord van jou,  

als teken van wederliefde." Amen. 

 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

  

 

 

 



Gebed om vrede 

God, 

Gij wijst ons de weg naar vrede. 

Wij danken U voor Jezus Christus, 

die ons deze weg zo duidelijk heeft laten zien, 

de weg om de minste te durven zijn, 

de weg van weerloze kracht. 

Leer ons die weg van vrede gaan. 

Gij helpt ons daarbij met uw Geest, 

opdat wij zien en begrijpen  

waar het op aankomt 

in onze omgang met onze naaste 

in onze houding in de wereld. 

Geef ons het geloof in uw scheppende liefde 

en in uw vrede op aarde. 

 

 Die vrede zij altijd met u. 

 Geven we elkaar de vrede door. 

 

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  
naar een Angelsaksisch verhaal 

 

‘Ik kan overal inbreken zonder betrapt te worden,’, 

pochte een inbreker.  

‘Maar niet in mijn huis’, zei een rijke man  

die hem hoorde. Dat wilde de inbreker wel even 

testen. ’s Nachts ging hij naar het huis van de man. 

Het leek wel een vesting: rolluiken voor de ramen, 

deuren vol sloten en een alarmsysteem! Maar ...  

de inbreker raakte met kleine moeite binnen.  

De volgende dag zag de rijke man de inbreker  

met zijn zilveren kandelaar in de hand.  

Niet te geloven!  

Op een dag vroeg een andere man aan de inbreker: 

‘Wil je eens zien of je bij mij kunt stelen?’  

’s Nachts ging hij naar het adres dat de man hem 

gegeven had. Daar stond een verkommerd huis met 

open ramen. Verbaasd liep de inbreker naar binnen. 

In een kast lag een samenraapsel van borden, 

vorken, lepels en messen. Niets had enige waarde.  

Toen de inbreker zonder buit wegging,  

kwam hij de man tegen  

die hem aangesproken had.  

‘Jij hebt niets wat de moeite waard is 

om te stelen’, zei de inbreker.  

‘Mijn rijkdom bewaar ik in mijn hart’,  

zei de man. 

Evangelie  Lucas 12, 32-48 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij 

dat wij onszelf de tijd en vooral ook de rust gunnen 

om de woorden van het evangelie 

tot ons te laten doordringen. 

Dat wij die woorden mogen verstaan 

en ons leven ernaar richten. 

Bidden wij 

dat wij met anderen zouden delen 

wat we zelf allemaal ontvangen hebben. 

Dat we vooral tijd mogen vinden 

om stil te staan bij mensen om ons heen, 

om te begrijpen wat er in hen omgaat 

en om hun daarbij een vriendelijke hand te reiken. 

Laat ons bidden, … 
 
Bidden wij 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. 

Laat ons bidden, .. 
 

God, zie naar ons om en wees ons genadig. 

Moge uw Geest, die over ons komt 

ons waakzaam maken en attent 

ons doen opengaan voor elkaar  

en voor uw toekomst die ons wacht. Amen. 

 
Bij wijze van geloofsbelijdenis 

Gelovig worden is gelukkig worden 

met een overweldigend gevoel. 

Het is niet meer alleen zijn 

want het hart heeft een respons gevonden. 

Er is Iemand en er opent zich een perspectief. 

 

Geloven is een belofte gewaarworden, 

weliswaar vaag en onduidelijk, 

maar toch onverwoestbaar sterk. 



Geloven is groeien naar de binnenkant: 

het vermeerdert je draagkracht, 

maar ook je tederheid 

en je eerbied voor al wat leeft, 

voor het zwakke eerst. 

 

Geloven is dankbaar worden 

voor dingen die vanzelfsprekend zijn: 

voor de adem en het leven. 

 

Geloven is voorbijgaan aan jezelf, 

want het mysterie is immers 

zoveel groter. 

 

Gebed over de gaven 

Heer God, laat dit brood ons hongerig maken  

naar leven met anderen gedeeld. 

Laat deze wijn ons dorstig maken  

naar een wereld waarin we het beste in elkaar  

wakker roepen. Want in dit brood en deze wijn  

geeft uw Zoon zich, brekend en delend, aan ons. 

Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

Met hart en ziel danken wij U, God,  

die door uw Geest  

ons voortdurend vernieuwt  

opdat wij de wereld  

mensvriendelijker zouden maken.  

Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus  

en Hem te belijden voor alle mensen  

als de Heer, als de hoop van de wereld.  

Daarom zingen wij tot U met deze woorden: 

Laten wij nooit vergeten,   

dat onze verlosser Jezus Christus de Heer is,  

dat Hij mens is geworden,  

die Emmanuel, God-met-ons, genoemd wordt.  

  

Laten wij nooit vergeten  

dat Hij de wereld heeft gezien  

met onze ogen,  

dat Hij onze woorden gesproken heeft,  

dat Hij onze vreugde  

en onze nood heeft gekend,  

dat Hij het werk van een mens heeft verricht  

en dat Hij ons brood gegeten heeft.  

  

Laten wij nooit vergeten dat Hij  

op de vooravond van dat lijden en die dood  

in het breken van het brood  

en het rond reiken van de beker  

het teken heeft gesteld dat ons  

in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.  

Want op die laatste avond (…). 

 

Blijven wij dit doen om Hem te gedenken. 

 

 

  

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,  

omdat wij mensen willen worden zoals Hij,  

mensen die geloven in elkaar  

en vertrouwen op U,  

die hopen dat Gij uw belofte  

van een gelukkig leven zonder einde,  

waar maakt aan ieder van ons  

en aan alle mensen van wie Gij houdt , 

van wie wij houden en blijven houden,  

ook al zijn zij overleden (…) 

  

Wij willen het brood breken en eten,  

wij reiken de beker rond en drinken in zijn naam. 

Om de herinnering aan Hem levend houden. 

  

Gij geeft ons zijn Geest  

van liefde, 

zodat wij gelukkig en blij  

worden en U dankbaar  

bidden. Amen. 

 

Onze Vader 

 


