
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!!! 

 
We brengen de kruisjes van hen die vorige maand  

gestorven zijn, naar de tafel waar straks brood en leven 

wordt gedeeld. We noemen hun namen en dragen hen 
zo in gebed mee. Zingend bidden we dat zij en God 

dicht bij ons zijn. 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Welkom 

We zijn hier bijeen om eucharistie te vieren, 
waarin Jezus in woord en brood 

onder ons wil zijn om ons leven te voeden. 
Voor buitenstaanders is dat een onbegrijpelijke  

en nutteloze bezigheid. 

Voor ons is het een voortdurende uitdaging, 
want leven in verbondenheid met mensen en met God, 

telkens weer die zoektocht gaan,  
al is het soms met heel wat twijfel of onzekerheid, 

brengt ons uiteindelijk heel wat vrede en geluk. 

Zelfs in moeilijke dagen van afscheid nemen,  
verdriet en gemis.   

 

 

 

 

20e zondag door het jaar - b 
16 augustus 2015 

Mijn Leven 
en Mijn Liefde 

voor Ieder Mens 



Bidden om nabijheid 
Een bedevaarder vertelde dat het woord 
'pecatum' – zonde – komt van 'pecus', 
wat 'mismaakte voet' betekent,  
een voet die niet in staat is  
om over een weg te lopen. 
De enige manier om die voet te genezen is lopen, 
blijven lopen, steeds maar doorlopen,  
je aan nieuwe situaties aanpassen  
en in ruil daarvoor  
alle duizenden zegeningen ontvangen  
die het leven uitdeelt en mogen ervaren 
dat God in een mensenleven meegaat. 

 
Behoed mijn weg, God, 
Gij steeds Nabije, 
wees mijn brood voor onderweg, 
richt mij, dat ik uw weg vind 
en niet vastloop in het leven, 
dat ik leef in zorg voor mezelf en voor anderen 
dat ik mij niet voeg in de kringloop van het lot, 
maar telkens opnieuw uw hoop gestalte geef, 
ook en net als ik ten einde raad ben, 
dat ik het goede realiseer  
en niet in het kwaad berust, 
dat ik mij richt naar gerechtigheid 
en steeds weer wil horen van een nieuw begin. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Gebed  
God en Vader, kom vandaag weer in ons leven  
en in ons midden, 
groei in ons van harte, wees hier en nu, 
Gij die leven en liefde heet 
Gij die vader, God wordt genoemd, 
Gij die gezien zijt in een mens 
die zich als brood gegeven en gedeeld heeft. 

Slotgebed 
God en Vader, in Jezus uw Zoon 
zijt Gij voedsel geworden voor al wat leeft. 
Wij bidden U: laat het ons nooit ontbreken 
aan zijn helende kracht, 
zodat wij, net als Hij, 
helend kunnen rondgaan, 
troostend nabij kunnen zijn, 
vrede- en vreugdezaaiers mogen zijn. Amen.  
 
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! 

 



Zoals dit brood één is 

mag Gods mensheid één worden 
in de erkenning van alle mensenrechten 

in de verwerping van alle geweld, 
in gerechtigheid die het hart is van elke vrede. 

 

Zoals dit brood gebroken wordt 
en toch het ene brood blijft, 

mogen wij elkaar ontmoeten 
in dankbaarheid om alle verscheidenheid, 

in verzoening over tegenstellingen heen. 
 

Zoals het graan verspreid is over de velden 

en nu tot één brood is verzameld, 
mag de waarheid en goedheid van alle tijden, 

de wijsheid van oosten en westen, noorden en zuiden, 
de vroomheid van allen die God zoeken, 

de worsteling van allen die de mensheid dienen 

als de veeltakkige rivier van Gods éne genade 
samenstromen en uitmonden 

in Gods koninkrijk. 
 

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 
Waar geen oorlog is, is vrede – zegt men. 
Toch zien we overal gezichten die ontevreden zijn, 
die steeds maar weer, en tevergeefs,  
naar vrede zoeken. 
Daar waar wijzelf onmachtig zijn  
om vrede waar te maken, 
legt Gij dan, Heer, onze handen in elkaar. 
Doe ons kijken naar de ander 
en vrede vinden – samen. 
 
Deze vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij elkaar op een of andere manier een 
teken van die vrede.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blijf ons zo nabij 
en laat u voelen in alle vriendschap  
en verbondenheid, in onze zorg 
voor elkaar en in alles wat deze 
parochiegemeenschap opbouwt. 
We vragen het u voor deze dagen 
en voor altijd. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De wijsheid – een eigenschap van God zelf – 
wordt voorgesteld als een persoon. 

Vrouwe wijsheid nodigt allen uit aan haar tafel. 

In het evangelie maakt Jezus ons duidelijk  
dat Hij leven schenkt aan alle mensen. 

 
Eerste lezing Spreuken 9,1-6  
 

Orgel        
 
Evangelie     Johannes 6, 41-51 

 
Homilie 
 
Voorbeden  
Wij bidden voor alle mensen die het gevoel hebben 
dat ze geen deel hebben aan het leven. 
Misschien mogen wij door ons gebed 
hen levend Brood aanreiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden we voor mensen die gebukt gaan 
onder de verkilling en verdeeldheid in onze wereld 
Bidden wij om ruimte  
voor de werking van Gods Geest, 
om respect, dialoog en verzoening. 
Dat ons bidden ... 
 
Bidden we voor alle mensen 
die het gevoel hebben dat ze vast zitten 
en geen stap vooruit komen. 
Dat wij een teken mogen zijn  
van Gods blijvende zorg voor hen. 
Dat ons bidden ... 
 
Bidden we voor mensen die leven  
aan de rand van de samenleving. 
Voor hen die ten onder gaan aan verslaving. 
Bidden wij om hulp en troost, 
om wegwijzers naar een menswaardig bestaan. 
Dat ons bidden ... 
 
 



Bidden wij voor de tienduizenden mensen  
in oorlogsgebieden zoals 
Afganistan, Pakistan, Libië, Syrië,  
landen in Oost-Afrika, 
zoveel mensen op de vlucht. 
Zij hebben niets meer, 
geen huis, amper voedsel, 
enkel puin en pijn en verdriet. 
Moge zij rekenen op onze solidariteit 
om opnieuw een menswaardig bestaan  
te kunnen opbouwen.  
Dat ons bidden ... 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die ik Vader mag noemen 
en die wil dat ik gelukkig ben. 
 
Ik geloof in de verrezen Jezus. 
Hij ging ons voor als medemens. 
Al wat hij was, 
al wat Hij bezat 
deelde Hij mee tot geluk van velen. 
Hij blijft ons nabij in brood en wijn. 
Hij blijft ons nabij in mensen  
die leven vanuit zijn Geest. 
Ik geloof in de Geest die licht en warmte geeft, 
om lief te hebben, 
om met anderen te delen, 
om van anderen te ontvangen. 
Die ons weghaalt uit ons 'alleen zijn'. 
 
Ik geloof in de liefde van God die vergeeft, 
en mij op handen draagt 
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Offerande     
 
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
in dit brood dat wordt gedeeld, 
in de beker van het verbond, 
zegenen wij uw naam en bidden U: 
zegen ook ons opdat wij, samen, met elkaar, 
de weg van Jezus durven gaan, 
de weg van de zelfvergetende liefde, 
de weg die naar Leven leidt. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
"Ik ben het levende brood, dat uit de hemel  
is neergedaald. Wie zich met dit brood voedt, 
zal leven in eeuwigheid." 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 elkaar brood van leven aan te reiken. 
 
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 (…). 


