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Wil je onze geloofsgemeenschap  

beter leren kennen? 
Kan je wat tijd vrijmaken  

om mee te werken? 
Of ken je zo iemand? 

Kijk dan eens op onze website: 

www.terekenparochie.be 
Of spreek iemand aan. 

PAROCHIEWEEKEND DRONGEN 

In het eerste weekend van oktober  
trekken we met jong en oud(er) van zaterdagmorgen 

tot zondagnamiddag naar de Oude Abdij van Drongen. 
Het wordt een weekend vol barmhartigheid,  

ontmoeting, gesprek, ontspanning, ... 

Meer info geven we de komende weken,  
ook inschrijven kan weldra. Het is een fijne manier om 

(meer) mensen te leren kennen. Immers:  
iedereen mag er zijn! Hopelijk wil jij dit mee ervaren! 

Foto's van het parochieweekend van 2015, vind je: 
http://www.terekenparochie.be/foto.php 
 

 

 

 
De kruisjes van hen die vorige maand overleden zijn, 

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  

gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden.  
Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 

 
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 
Feest voor iedereen? 

Ook voor hen die rouwen of treuren, 
ook voor hen die het, om welke reden dan ook, 

moeilijk hebben? 
Ook voor ons als wij luisteren naar het evangelie  

vandaag? 
Je zou het op het eerste zicht niet zeggen, en toch ... 
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Bidden om Gods nabijheid  
Als de wereld er niet beter van wordt, 
hebben wij geen reden van bestaan, 
als mens niet, 
als gezin niet, 
als groep van mensen niet, 
als kerk niet. 
  
Wij staan ten dienste van het geluk van allen, 
de één met de pen, de ander met de schop; 
de één met de computer, de ander met de dweil; 
de één op school, de ander in de fabriek; 
de één in de politiek,  
de ander in een sociale organisatie; 
de één op de preekstoel,  
de ander aan het ziekbed; 
de één in de kleine kring van het gezin, 
de ander op het internationale forum; 
de één in de schijnwerper, 
de ander in de stilte en de eenzaamheid. 
  
Maar allen staan wij 
ten dienste van het geluk van anderen. 
 
Mogen wij U vragen, God,  
mensen te zijn waar de wereld beter van wordt. 
 
Stiltemoment 
 
Loflied Psalm 117 

vrouwen 

Nooit verslapt zijn aandacht. 
Zijn mensen, 
zijn kostbare, onvervangbare mensen 
zijn wij. 
 
mannen 

Telkens weer 
schept Hij ruimte voor ons, 
maakt Hij ons kansrijk. 
 
vrouwen 

Tot in eeuwigheid 
hoopt Hij op ons, 
heeft Hij ons lief. 
 
mannen 

O volken 
word één lofzang voor Hem. 
breng Hem uit alle macht uw hulde. 
 
samen 

God, onze God. 
Uw God. 
 
 
 
 

Communie 
 
Om in stilte te lezen 

Slotgebed 
God, Gij die onze woorden hoort, 
wees ook nabij in onze daden. 
Wek in ons het verlangen en de kracht 
om al doende bij te dragen  
aan uw rijk dat komt, 
dat uw wil kan geschieden 
overal waar mensen wonen, 
Dat wij zo Jezus’ woorden doen. 
Dat vragen wij U, zolang wij ademhalen. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop: 
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang komt lichten  
een nieuw Terekensfeest. 

Heilige ogenblikken 

staan bij het graf van je kind 
het moment van ultieme trouw 

het vergeven 
het risico van de liefde nemen 

staan in leegte,  

het weten dat overgaat in niet-weten 
Het loslaten en de overgave 

 
Het zijn heilige ogenblikken 

Momenten met God 

Auteur onbekend 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden,  
open ons hart 
voor de vragende aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen,  
opdat wij het zoeken van mensen zien, 
open onze oren,  
opdat wij het diepste verhaal van mensen horen. 
 
Wij bidden voor hen  die een stuk levensweg 
met ons zijn meegegaan, 
voor hen die op ons rekenen, 
voor hen die naast ons staan  
en ons bemoedigen. 
Wij gedenken ook hen  
van wie wij afscheid hebben genomen; 
ook al zijn zij gestorven, 
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren 
(…). 
 
Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn, 
levende wezens van tastbare liefde,  
van voelbare toekomst, 
van een levende God. 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
In het delen van Brood en Wijn 
wordt al iets zichtbaar van Gods komende Rijk, 
een wereld waarin alles en allen één zijn, 
een Koninkrijk van vrede. 
 
God van hemel en aarde, help ons  
te worden zoals Gij ons hebt gedroomd: 
een volk van vrede,  
één van hart en één van ziel. 
 
Moge Gods vrede altijd met u zijn. 
En geven we elkaar een hartelijk teken van 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. 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
God, het is uw verlangen  
dat iedereen gelukkig mag zijn, 
hier en nu, en over de dood bij U. 
Zend uw Geest over allen die U nog niet kennen 
zodat ze die vreugde mogen smaken. 
Zend uw Geest over ons 
zodat het leven een feest mag zijn voor iedereen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Wie mag binnen in het koninkrijk van God?  
Iedereen is uitgenodigd, zegt de eerste lezing:  

alle volkeren en talen zijn welkom.  

Maar het gaat niet vanzelf,  
horen we in het evangelie.  

Met Jezus aan tafel gaan betekent:  
willen leven zoals Hij,  

ervoor zorgen dat de laatsten eerst komen. 

 
Eerste lezing Jesaja 66, 18-21 

 
Lied  we zingen strofe 1 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homilie 
 
Evangelie    Lucas 13, 22-30  

 
Orgel 
 
Voorbeden  
God, Gj verlangt dat uw liefde  
zichtbaar is onder ons. 
Wij vragen U: geef ons liefde en kracht  
om te troosten en nabij te zijn. 
Zo wordt brood meer dan brood 
en wijn meer dan wijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
God, wij bidden voor mensen die hun best doen 
om door de nauwe deur te komen. 
Hun leven loopt soms helemaal anders 
dan ze verwacht hadden. 
Wij vragen U: mogen er mensen zijn  
die voor hen bemoedigen en een voorbeeld zijn. 
Luister Heer, verhoor ons bidden ... 
 
God, wij bidden voor mensen 
die zich uitgesloten voelen. 
Wij vragen U: laat Gij hen voelen  
dat zij evenwaardig zijn aan anderen 
zodat het leven ook voor hen een feest kan zijn. 
Luister Heer, verhoor ons bidden ... 
 
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 roept ons op Gods droom waar te maken. 
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 
Goede  God,  
hoe smal het pad ook is,  
hoe nauw de deur ook,  
wij willen op weg blijven gaan naar U. 
Dat belijden wij telkens wij hier  
brood en wijn in onze handen nemen.  
Doe ons - brekend en delend -  
naar elkaar toegroeien,  
zodat wij ons steeds meer  
kunnen thuis voelen bij U. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder  
de weg van het leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Wij danken U voor allen 
die ons woorden  
van hoop en vrede toespreken,  
die ons nabij blijven  
in uren van angst en onzekerheid, 
die met ons meegaan 
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U 
voor al het goede en het geluk  
dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. 
Daarom zingen wij U toe: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 
Gij die telkens weer de mens bezielt, 
Gij die telkens weer geroepen wordt  
bij wieg en graf, bij rouwen en bij 'houden van'. 
 
Naar U zien wij uit 
als naar een hemel die ons wacht: 
Jezus Christus, die zich als brood  
voor de wereld heeft geschonken. 
 
Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, 
zijn stem niet meer gehoord mocht worden, 
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, 
heeft Hij ten afscheid brood genomen, (…) 
 


