
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. 
 
We gedenken 
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. 
 
Welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een  
open deur  
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Gebed om nabijheid 
Goede God, U die zo zwijgzaam aanwezig bent  
in ons bestaan,  
doe ons vertrouwen in uw aanwezigheid. 
 
Beziel ons met de Geest van Jezus 
dat wij opkomen 
voor de zwaksten in ons midden, 
dat wij niet onverschillig blijven  
als mensen worden gekleineerd. 
 
Voed ons met dapperheid en moed 
dat wij hardop durven zeggen 
hoe Gij naar de wereld kijkt 
en omziet naar uw schepselen. 
 
En blijf bij ons, zie naar ons om  
en ontferm U als wij zwak zijn, 
als wij enkel aan onszelf denken 
als wij uw woord onrecht doen. 
 
Kom ons tegemoet met nabijheid, met liefde  
en groot vertrouwen. Ontferm U zo over ons. 
   
Loflied 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
 
Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
Gebed 
God, het is uw verlangen dat iedereen gelukkig is, 
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 iedereen zich welkom weet. 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  
en zelf op de laatste plaats gaan staan.  
 
Eerste lezing Jesaja 66, 18-21 
 
Op wereldreis 
 
Orgel 
 
Evangelie   
Lucas 13, 22-30 
 
Homilie 
 
Kort stukje orgel 
 
Voorbeden  
God, Gij verlangt dat uw liefde  
zichtbaar is onder ons. 
Wij vragen U: geef ons het vertrouwen 
dat uw liefde en kracht in ons leven werkt 
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: dat er mensen zijn  
die hen bemoedigen en een voorbeeld zijn. 
Heer dat vragen wij vandaag: ... 
 
God, wij bidden voor mensen 
die zich uitgesloten voelen. 
Wij vragen U: laat Gij hen voelen  
dat zij evenwaardig zijn 
zodat zij zich welkom weten. 
Heer dat vragen wij vandaag: ... 
 
God, wij bidden voor zoveel  
soms heel persoonlijke intenties. stilte 
 
En we bidden voor wie ons gebed gevraagd werd 
(…) 
Heer dat vragen wij vandaag: ... 



Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in de Vader, Schepper  
van hemel en aarde, van land en water, 
van licht en donker, van plant en dier 
en de mens als zijn evenbeeld: 
dieper dan wijzelf is Hij in ons hart. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
gegeven en ontvangen, 
gestorven en verrezen, 
weg en waarheid, 
leven voor ieder van goede wil. 
 
Ik geloof in de Geest, 
Heilige, Helende Geest 
die het leven zal vervullen, 
brengen tot het einde, waarin alles en allen 
voltooid zullen zijn in U, God barmhartig. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Goede en eeuwige God, 
zoveel als Gij ons geven wilt, 
zo weinig hebben wij U aan te bieden. 
Wat brood en wijn, 
onze verlegenheid en onmacht 
en de wil tot het goede. 
Wij brengen bewust in herinnering  
dat Jezus zijn leven prijsgaf 
en liefde werd tot het uiterste. 
Zegen ons die hier met Hem samenzijn 
en schenk ons zijn Geest, 
vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Groot dankgebed 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
Wij danken U, barmhartige God,  
omdat Gij een God van mensen zijt,  
dat Gij onze God genoemd wil worden,  
dat Gij ons kent bij onze namen,  
en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 
 
Wij danken U voor heel de schepping,  
voor alle werken van uw handen,  
voor alles wat Gij gedaan hebt  
in ons midden  
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Daarom zingen wij: 
 
 
 



Wij hebben U nooit gezien, God,  
maar wij mogen U wel ontmoeten  
waar mensen van elkaar houden,  
genade zijn voor elkaar  
en uw schepping eerbiedigen. 

Wij hebben U nooit gezien, God,  
maar Gij geeft Uzelf aan ons,  
in een medemens, in een geliefde,  
in een reisgezel, in een zieke,  
in Jezus, de dienaar van de wereld. 

De avond voor zijn lijden en dood (…). 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
Brood en wijn ... 

Om dit te herdenken, blijven wij het brood breken 
voor elkaar, zoals zo velen reeds voor ons deden.  
Wij bidden voor de mensen  
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,  
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.  
Gij laat toch uw mensen nooit verloren gaan,  
Gij bewaart hen in uw liefde,  
Gij schrijft hun namen in de palm van uw hand. 

Zend uw Geest uit over uw kerk.  
Geef ons hoop, God.  
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.  
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,  
zijt Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Als wij te gepasten tijde  
onze oren en ogen,  
onze handen en monden openen 
om uw Boodschap te verkondigen, 
dan worden wij worden  
zoals Gij ons hebt gedroomd: 
een volk van vrede, één van hart en één van ziel. 
 
 
 
 
 
 



Inleiding op de communie 
 
Communie 

 
Slotgebed 
God, Gij die onze woorden hoort, 
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. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Lied  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, plant het in je hart 
en laat ieder weten: dat zijn woord je warmt. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Zending en zegen 

Om in stilte te lezen 
Ik ben droevig 
en wil het liefst naar je toe, 
naar je stille graf, 
in de tuin der doden. 
  
Maar je komt zelf op bezoek. 
  
Ook al ben je er niet meer, 
je loopt soms 
glimlachend met me mee. 
  
Je kijkt al eens plagend 
en geeft me een knipoog. 
En je zegt: het komt wel goed. 
  
En met een glimlach 
kijk ik op. 



 

 
 
 
 
 
 
Kijk je ook nog eens achteraan? 
 

Ook voor zaterdag kunnen we nog helpende  
handen gebruiken voor de Terekenfeesten: 
 
- vanaf 9u: voorbereiding in de keuken en de zaal 
- vanaf 18u: opdienen van drank 
  en maaltijden / desserts of achter de bar  
 
Sta je liever  
achter de schermen:  
in de keuken zijn helpende  
handen ook zeker welkom. 
 
Kon je dit jaar niet? 
Geen nood: volgend jaar krijg je 
een nieuwe kans! 

Nog geen kaarten gekocht voor de  
ontspanningsnamiddag van woensdag om 14u30  
met Rony Jones?  
Aan € 8,- te verkrijgen aan de pastorij. 
 
Vergeet ook niet de kaarting Whist  
van vrijdag vanaf 14u30! 
 
Inschrijven voor het eetmaal van zaterdag vanaf 18u 
kan nog tot woensdag. Die avond ook trekking van de 
steunkaarten én optreden van de Zopa's! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLDERS LIGGEN ACHTERAAN IN DE KERK!! 

Geen koffiehoekje vandaag:  
we verwijzen je graag door naar Ons Huis  
(in de Schoolstraat) 
om een aperitiefje te drinken tvv onze  
geloofsgemeenschap. WELKOM! 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

BEDEVAART BOSKAPEL PUIVELDE: 
Woensdag 31 augustus  
We sluiten ter plaatse aan bij de viering om 19u. 
Wie met de fiets rijdt: verzamelen om 18u30  
aan de hoofdingang van Terekenkerk. 
 
Wie met de auto rijdt of wilt meerijden:  
graag een seintje aan Lieve om te kunnen  
koppelen.  
 
Na de viering zijn we te gast in de  
Pottenbakkerstraat 9, SN  
voor het gezellig samenzijn.  
Het is makkelijk om vooraf te weten  
met hoeveel we ongeveer zijn. 
lieve.vandriessen@telenet.be; 0479 50 77 04 

Woensdag aanstaande, 24 augustus, 
vanaf 19u30 welkom in de tuin  
van de dekenij (of binnen) -  
Philippus Neridreef 
om bij te praten bij 
een glas. 

Bedevaart naar Halle: zaterdag 3 september 2022  
Zoals elke keer kan je kiezen welke formule jou best past.  
Stap je de traditionele grote bedevaart van 60 km?   
Of neem je deel aan de korte bedevaart  
van 20 km of 10 km. Fiets je liever?  
Deelnemen kost € 15, ook met de fiets.  
-21-jarigen krijgen 50% korting. Inbegrepen in de prijs:  
Routeboekje, gratis drankje in Halle, verzekering  
onderweg. Ervaren verzorgers zijn beschikbaar.  
Fietsen worden terug naar Sint-Niklaas vervoerd  
in een aanhangwagen achter de bus.  
Wie deelneemt is ook 1 jaar lid van de broederschap  
van O.L.V. van Halle in Sint-Niklaas. 
Kan je niet deelnemen?  
Word voor een jaartje steunend lid € 5. 
Vul hiervoor ook het inschrijvingsformulier in. 
 
https://www.cognitoforms.com/
BroederschapOLVHalleSintNiklaas/Bedevaart2022 

 
Heb je nog een vraag?  
Contacteer ons op: broederschaphalle@gmail.com  
Volg ons ook op Facebook 
facebook.com/BedevaartStNiklaasHalle 


