
 
 

BEDEVAART BOSKAPEL 

Op woensdag 19 augustus 2015  

sluiten we aan 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  

Nog geen inschrijvingsfolder ontvangen  

voor deze feesten? 
Neem gerust een exemplaar mee, 

ze liggen 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. 
 

'NEIG' bedankt!!! 

 
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 ... 
 
Welkom 
Vertrouwen dat het goed komt, 
samenkomen om brood te breken en te delen. 

Gesterkt worden,  
kunnen opstaan en voortgaan op de levensweg, 

omdat er engelen van mensen zijn 

die ons brood van leven aanreiken. 
Deze engelen toelaten in ons leven 

om zijn aangezicht te aanschouwen  
in de liefde die alles omringt. 

 
Bidden om nabijheid 
Om het brood dat wij niet breken en delen 
om de graankorrel die alleen blijft 
om de rank die geen vruchten draagt, 
vergeef ons, zoals ook wij anderen vergeven. 
Wij zingen U om geloof in ons hart. 

 

 

 

19e zondag door het jaar - b 
09 augustus 2015 

Een engel 
op onze weg  



Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
Dank U God, 
voor het voedsel dat U ons telkens geeft, 
het dagelijks brood dat ons in leven houdt 
en ons kracht geeft om, zoals Elia, 
op weg te gaan 
naar de plaats waar hemel en aarde  
elkaar raken,  
naar uw rijk van liefde en vrede. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De profeet Elia wordt achterna gezeten  
en vlucht de woestijn in, weg van iedereen.  

Tot er een engel is die hem bemoedigt.  
Hij schenkt hem 'brood voor onderweg'. 

Doorheen Jezus krijgen ook wij 'brood om van te leven'. 

 

Eerste lezing 1 Koningen 19, 4-8  

 
Orgel        
 
Evangelie     Johannes 6, 41-51 

 
Homilie 
 
 
 

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

Nieuw!! 
facebookpagina van de parochie: 

 www.facebook.com/terekenparochie. 
Ga maar eens kijken! 

MARIAVIERING 15 augustus 2015 
 

Voor de viering van  
Maria Ten Hemel Opneming,  

zaterdag om 10u30,  

nodigen wij u graag uit  
om een Mariabeeld of schilderij  

mee te brengen.  
Zo krijgen we heel wat beelden  

van Maria samen  

om rond haar te bidden en te vieren. 
Na de eucharistieviering kan u dat  

natuurlijk terug mee naar huis nemen. 



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 

Slotgebed 
Barmhartige God, 
wij danken U voor het leven van mensen 
en voor het leven van Jezus. 
Wij danken U voor hen die ons inspireren  
en uitdagen. 
Wij danken U voor het levende brood 
dat wij hier mochten ontvangen. 
En wij bidden U 
dat wij in ons leven opnieuw gevoed worden 
zodat wij verder kunnen, telkens weer. 
Dat vragen wij U door Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 

Engelen zijn mensen die 'licht' doorgeven.  

Waar ze zijn wordt alles helder en klaar.  
Het zijn mensen die wat dood is  

tot leven brengen. 
Engelen zijn mensen die een soort  

oorspronkelijke vreugde uit het paradijs  

hebben meegekregen.  
Geloof me, engelen zijn wezens van vlees en bloed,  

die op een onzichtbare wijze de wereld rechthouden. 
Diep in hen voel je iets van het mysterie  

van een ondoorgrondelijke goedheid  
die door alles heen naar de mensen toe wil.  

In hen wordt een liefde tastbaar,  

die je zomaar omarmen wilt.  
Ik voel God in deze mensen tot me komen  

met zijn tederheid en zijn bezorgdheid. 
Phil Bosmans. 

Voorbeden  
God van alle mensen, 
wij willen danken voor al uw engelen, 
die er zijn op het goede moment 
die willen luisteren, 
die ons opbeuren en ons nieuwe energie geven 
om weer verder te gaan. 
God, wij danken ... 
 
Wij willen bidden voor mensen  
die in de put zitten, 
mensen die ziek zijn, 
eenzaam zijn of pech hebben, 
mensen die geen oren en ogen meer hebben 
om jouw engelen te zien en te horen. 
God, wij bidden ... 
 
Wij danken voor allen die hun geloof  
levendig houden en hun hoop  bewaren, 
die hun gaven weten uit te delen als levend brood, 
verwijzend naar Jezus, de Christus,  
die ons Levensbrood is voor onderweg. 
God, wij danken ... 
 
Wij willen bidden voor onszelf: 
geef ons de moed om voor anderen 
soms een engel te kunnen zijn, 
dat we dit durven en doen 
in het vertrouwen dat U bij ons bent. 
God, wij bidden ... 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de Vader van het leven, 
zin en grond van mijn bestaan,  
hoop en uitzicht door alles heen.  
 
Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde,  
de 'mens voor anderen', 
gekruisigd en gedood,  
maar levend voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
de Christus,  
eten en drinken voor mensen van alle tijden.  
 
Ik geloof in zijn Geest,  
die levend maakt en kracht geeft,  
hoop en toekomst biedt, 
die werkt in mens en tijd,  
die het kwaad en onrecht aandurft,  
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 
Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  
op weg naar de verlossing toe.  
 
Ik geloof in dit leven  
als weg en werkelijkheid  
naar de Liefde die volkomen is. Amen. 
 



Offerande     
 
Gebed over de gaven 
God van mensen,  
zend ons uw Geest, uw Adem van liefde,  
opdat wij brood en wijn worden  
voor allen die hongeren en dorsten  
naar recht en gerechtigheid,  
naar vriendschap en vrede,   
vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen. 
  

Bidden bij brood en wijn van leven 
"Ik ben het brood om van te leven. 
Mijn brood, mijn vlees, mijn alles  
is voor jou. 
Je mag uit Mij je leven leven, 
mijn eeuwigheid heb ik gedeeld met jou". 
 
Zo heeft uw Zoon tot ons gesproken,  
God, Gij die ook onze Vader zijt. 
Wij mogen luisteren naar uw goddelijk woord. 
Dan gaat een nieuwe wereld open: 
ook al heeft geen oog het gezien,  
geen oor gehoord. 
 
Wij mogen zitten aan uw tafel, 
deel hebben aan uw vlees en bloed; 
voedsel voor onderweg  
dat ons uit U doet leven 
en ons een nieuwe wereld opent. 
 
Daarom bidden wij U dat dit brood en deze wijn 
voor ons tekenen zijn van vertrouwen, 
van hoop, geloof en liefde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer het leven een woestijn is 
waar al ons zwoegen zinloos lijkt, 
stuurt Gij een engel die ons aanstoot 
en ons met brood en nieuwe moed verrijkt. 

Wij danken U, Gij, goede Vader, 
omdat uw Zoon ons liefde bracht. 
Hijzelf ons brood als levend teken. 
Want die laatste avond ... 
 
Zijn dood gedenken wij 
zijn opstanding belijden wij 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
God, Gij die ons in dit leven hebt geroepen, 
naar het voorbeeld van Jezus vragen wij, 
doe ons toebehoren aan elkaar. 
 
Dat wij wegen zoeken  
om engelen van mensen te zijn, 
en elkaar brood van leven aanreiken. 
 
Dat wij niet losgeslagen leven,  
buiten uw bereik 
en bescherm ons tegen onszelf. 
 
Dat wij volharden in aandacht 
en dat ons de kracht tot liefde  
niet begeeft. 
Doe ons de zegen van uw woord ervaren. 
 
Wij bidden U ook om zegen en leven 
voor hen die gestorven zijn  
en die wij meedragen in ons hart 
en in ons gebed (…). 
 
Doe ons opstaan, Vader, 
in de kracht van uw goede Geest. 
Wek in ons het vermogen  
om mild en goed te leven 
en doe ons uitzien naar uw Rijk. 
 
Daarom willen wij tot U bidden, 
met de woorden van Jezus zelf. 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede 
Gij die met ons het brood deelt 
zoals vrienden samen doen, 
schenk ons uw vrede. 
  
Gij die ons hier voedt 
met het licht van de liefde, 
laat ons gaan richting vrede. 
 
Gij die ons verzadigt  
met het visioen van vrede, 
gezegend zij uw naam. 
 
 
 
 


