
Inschrijven  voor een maaltijd  
van de Terekenfeesten 2022 ? 

 
Gebruik het inschrijvingsformulier op de  
folders die nog achteraan in de kerk liggen. 

Lied 

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
   

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
   

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Jezus navolgen is zijn levenskeuze  

tot de onze maken, is zijn weg gaan. 

God, help ons dat wij dit kunnen  

met onze eigen mogelijkheden  

en in de situatie waarin wij leven. 

Leer ons telkens weer 

hoe wij uw mentaliteit tot de onze kunnen maken.  

Hoe wij moeten kiezen  

voor hen die aan de rand staan. 

Help ons om meer te zoeken  

naar wat ons één maakt, 

dan naar wat onze verdeeld. 

Laat het vuur van liefde in ons branden 

zodat wij ‘vredezaaiers’ worden in plaats van 

‘verdeeldheid zaaien’. Amen. 
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Ieder mens  
is een kind van God 



Lofprijzing 

Gebed 

God, 

Gij zijt het toch die naamgenoten zoekt. 

Zij die het vuur bewaren. 

Zij die naar wegen zoeken. 

Zij die met woorden van genade  

de ander tegemoet gaan. 

Zij die weer samen brengen wat nog verstrooid is 

en hunkeren naar eenheid. 

Drijf uw verlangen in ons hart,  

dat het ons eigen wordt  

en wij in deze wereld  

teken zijn van kracht en inspiratie. 

Begeesterd door de mens Jezus. Amen 

 

Inleiding op de lezingen 

Jeremia leeft in de woelige jaren van de 7de eeuw 

voor Christus. Hij voorspelt dat zijn land door  

Babylonië zal overrompeld worden en raadt de 

mensen aan om te verhuizen.  

Omdat hij in zijn optreden de machtigen van het 

land niet ontziet, krijgt hij veel tegenstand. 

 

In het evangelie plaatst Jezus ons voor een ver-

rassend dilemma: vrede of verdeeldheid. 

 

Eerste lezing  Jeremia 38, 4-6.8-10 

Orgel 

 

KVM:  

Op wereldreis 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie Lucas 12, 49 – 53   

 

Homilie 

 Slotlied 

 

Mededelingen 

 

 

Zending en zegen 
 



 

Om in stilte te lezen  Toon Tellegen 
Vroeg in de morgen, toen bijna alle dieren nog  

sliepen en de zon nog maar net boven de horizon 

opkwam stapte de meikever de winkel van de 

sprinkhaan in. 

‘Dag sprinkhaan’ zij hij. 

De sprinkhaan was zijn toonbank aan het afstof-

fen. 

Hij keek op en zei: ‘Dag meikever’. 

De meikever bleef midden in de winkel staan,  

keek om zich heen, sloeg toen zijn ogen neer  

en zei zachtjes: ‘Verkoop je ook geluk?’ 

De sprinkhaan wreef even over zijn neus en zei: 

‘Ja’. 

Hij kwam vanachter de toonbank naar de meike-

ver toe, legde een arm op zijn schouder en zette 

heel voorzichtig een danspas in. 

Hun wangen raakten elkaar aan. 

Ze zeiden niets en dansten door de winkel, langs 

de toonbank  en door de open deur naar buiten. 

… 

Ze dansten heel lang, tot er een nieuwe klant  

aankwam, …. 

Ze bleven voor de open deur staan en de meike-

ver zei zachtjes: ‘Dank je wel’. 

De sprinkhaan wilde iets terugzeggen, maar de 

nieuwe klant trok aan hem… 

De sprinkhaan zag over de schouders van de  

neushoorn heen de meikever het bos in lopen,  

af en toe even blijven staan,  

nog een danspas maken en weer doorlopen. 

Hij heeft geluk over, dacht hij. En ik ook! 

 

 

Slotgebed 

God, wij mochten ons warmen  

aan Jezus' woorden, 

aan uw nabijheid 

en de aanwezigheid van anderen. 

Mag de gloed van liefde 

ons de week inzenden 

om met warmte te begroeten 

die wij ontmoeten. Amen.  

Voorbeden 

Geest van God, die mensen bij elkaar brengt 

en tot een gemeenschap maakt, 

ontsteek in ons uw vuur  

zodat wij met warmte uw Boodschap uitstralen. 

 

Gij, Geest van God, 

beziel de mensen  

die iets van uw werk durven doen: 

die schoonheid scheppen, 

warmte tussen mensen brengen, 

die hun kinderen respect leren  

ook voor wie anders is, 

die kunnen toveren met materie, 

en dankzij kleuren en klanken 

emoties maken en gedachten brengen. 

 
  

Geest van God, 

die mensen geneest en gebroken harten herstelt, 

ontsteek in hen het vuur van toen 

zodat zij vandaag uw levende boodschap worden. 

Geef uw warme liefde 

aan mensen die geslagen en gekwetst, 

vernederd en verlaten werden. 

Wees hun moeder en hun vader, 

hun thuis waar zij op adem komen en vrede vinden. 

Omdat Gij het zijt, groter….. 
 

Geest van God, 

luister naar wat ons persoonlijk bezig houdt, 

onze zorgen en bekommernissen, 

ons geluk en onze vreugde, 

onze pijn en gemis, 

ons geloof en vertrouwen. 

Wij bidden voor …… 

Breng hen een boodschap van hoop, 

dat hun leven niet voor niets geweest is. 

Omdat Gij het zijt, groter…… 



Geloofsbelijdenis 

 

Offerande 
 
 
Gebed bij brood om van te leven 

Bij het brood dat hier op het altaar staat,  

dat in een vorige viering geconsacreerd is,  

willen wij tot God bidden. 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden. 

Daar waar mensen respect hebben voor 

ieders ‘anders zijn’ en beseffen  

dat zij ook  ‘kind van God’ zijn,  

door U God, bemind en aanvaard. 

  

Daar waar mensen  

de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen  

tot een wereld zoals Gij hem droomt,  

waar iedereen meetelt. 

 Wij danken U 

omdat Gij aan het werk zijt 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 

voor vrede en rechtvaardigheid. 

Doe ons inzien dat het grote gelijk niet bestaat , 

dat we eindelijk beseffen dat alle religies  

meer gemeenschappelijk hebben dan we denken. 

Dat we alle ‘godsdienstoorlogen’ eindelijk stoppen  

en proberen zo de weg naar vrede waar te maken. 

 

Omdat we allemaal een God, een Abba Vader  

hebben, willen we tot Hem bidden: 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

De hoop, zegt God, die verbaast me, 

die is verbazingwekkend ! 

Dat de mensen zien, hoe alles gaat, 

en dat ze geloven dat het morgen beter zal zijn. 

Dat mensen zien dat er oorlog is en geweld, 

soms alleen maar met woorden, 

maar dat ze toch geloven  

dat er eens vrede zal zijn, voor iedereen,  

voor altijd, dat is verbazingwekkend. 

Het is het grootste wonder van mijn genade. 

Wat mij verrast, zegt God,  

dat is de hoop op vrede. 
    

Die hoop en die vrede schenkt Gij ons, God! 

Schenken wij deze ook aan elkaar. 

 

 

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 


