
 

 

 

 

 
 

 
 

332ste BEDEVAART NAAR HALLE 
Zaterdag 3 september: 
04u15: zendingsmoment aan de kapel  

           van O.L.V. van Halle (hoek Kapelstraat) 
04u30: vertrek voor de grote bedevaart voor hen  

           die 57 km stappen. 

10u30: opstap autobus aan Terekenkerk  
           voor de 20 km stappers. 

10u40: opstap en zending aan de kapel. 
11u30: vertrek voor de 20 km stappers  

           vanuit Sint-Martens-Bodegem. 

Deelnameprijs: € 15/€ 10 voor schoolgaande jeugd 
      (incl verzekering, verzorging en bus). 

Zondag 4 september: 
08u15: vertrek bus aan Terekenkerk  

           (Halle-Vlezenbeek-Brussel-Dendermonde). 
Deelnameprijs: € 18,- 

Info en inschrijvingen: 

-Broederschap.olv.halle@gmail.com 
-Waasland Drinks (Gerrit): PJ Charlottelaan 12  

-David Govaert: Molenwijk 5, Belsele, 03 777 90 03 
-of bij onze 'Chris Police'. 

OPEN MONUMENTENDAG: zondag 11 september 

Dit jaar is er een sterke samenwerking met de  
stadsdienst, monumentwacht  

en de parochie om alle hoeken  
van onze Sint-Jozefkerk  

open te stellen. 

Zo wordt er info gegeven over  
de restauratie van de glasramen  

die bezig is, kunnen we de toren  
en de gewelven beklimmen,  

is er een demonstratie van  

afdaaltechnieken om de inspectie  
aan de toren uit te voeren,  

is er rondleiding in de kerk  
en geeft Christophe een  

orgelconcert om 14u en om 15u. Verder leren we alles 
over oude gewaden en vlaggen. Tenslotte:  

wat dacht je ervan om zelf eens leien te knippen  

of de kinderen te laten meedoen aan een leuke,  
leerrijke fotozoektocht? 

Kortom: tussen 11u30 en 18u is er heel wat te beleven. 
 

Een ommetje waard is zeker de  

kapel van Tereken, Onze Lieve Vrouw  
van Halle: deze is immers terug open  

na een grondige buitenrestauratie! 
 

Zie ook: www.monumentenwacht.be 
 

 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
Welgekomen hier, 
aan het bruiloftsmaal van de Heer,  
 
Hier gaat het er hier niet om  
wie van ons wel de belangrijkste is, 
wie van ons op de eerste of laatste plaats zit, 
voor ieder van ons  
is de vrede en genade van God  
om ons heen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22e zondag door het jaar - c 
28 augustus 2016 

doe dat met zachtheid 

Wat je doet, mijn kind,  



Bidden om Gods nabijheid   Dag Hammerskjöld 

God sterft niet op de dag  
dat wij niet meer in een persoonlijke God geloven, 
maar wij sterven op de dag  
dat het leven voor ons  
niet meer doorstraald wordt  
door de schittering van  
het steeds opnieuw geschonken wonder,  
vanuit bronnen die ieder verstand te boven gaan. 
  
Gij die boven ons bent, 
Gij die een van ons bent, 
Gij die bent – ook in ons, 
mogen allen U zien – ook in mij, 
moge ik uw weg bereiden. 
Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien, 
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen, 
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen,  
een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.  
 
Stiltemoment 
 
Loflied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed 
Goede God, 
bij U is iedereen van harte welkom. 
Gij nodigt elke mens uit  
aan de tafel van uw Zoon,  
om ons te ontmoeten in zijn woord en zijn brood.  
Geef ons de kracht  
deze uitnodiging in geloof en vertrouwen  
te beantwoorden. 
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Een maaltijd is in de evangeliën een terugkerend beeld 

voor het Rijk Gods. Vandaag vertelt Lucas ons over een 
maaltijd waaraan Jezus deelneemt.  
 

Het lijkt of Hij zijn tafelgenoten een les in wellevendheid  

wil geven. Maar het gaat vooral om een levenshouding 

waarbij zwakken en armen voorgaan bij God. 
Dat zegt ook de wijze man uit de eerste lezing. 

Slotgebed 
Uw woord wijst ons een weg, God, 
naar een wereld waarin mensen zich 
thuis weten bij elkaar. 
Houd uw woord in ons leven, zo vragen wij, 
zodat wij elkaar zien met uw ogen: 
mensen, aangewezen op elkaars genade, 
bestemd tot vrede 
door U beziel met levensvreugde.  
Dat vragen wij U, zolang wij ademhalen. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang. 
 
Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 

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. 

Inschrijven kan vanaf volgende week. 



Die ons een nieuwe naam zal geven, 
die onze weg is door de dood. 
Die gestorven opneemt 
en hen nieuw leven geeft. (…). 
  
Wij herkennen Hem en 
wij verkondigen Hem 
hier in het breken van het brood 
en het delen van de beker, 
om te doen zoals Hij heeft gedaan. 
  
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Hier is geen hoog of laag. 
Niemand is meer of minder dan een ander. 
Allemaal zijn wij volgelingen van de Weg,  
zoekers in geloof, belijders van Jezus’ naam. 
Wij bidden U: 
Mogen wij elkaar tot vrede zijn, 
met uw woord in ons hoofd en in ons hart.  
Amen.  
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe. 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als jij vertraagt kan ik niet verder 

Als jij verzwakt geef ik het op 
Als jij vlucht sta ik alleen 

Als jij twijfelt wanhoop ik 
Als jij hard bent ben ik bang 

Als jij mij opgeeft ga ik dood. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Als ik bid dan word jij sterk 

Als ik hoop dan geloof jij  
Als ik teder ben herleef jij  

Als ik jouw ogen streel kan jij opnieuw wenen 

Als ik stil ben kan jij ademen 
Als ik zacht ben kan jij verrijzen. 

MAAR 

Eerste lezing Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29 

 
Lied  we zingen strofe 1, 2 en 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelie     
Lucas 14, 1.7-14 

 
Homilie 
 
Orgel 
 
Voorbeden  
Mensen zijn  
aangewezen op mensen 
en mogen elkaar tot vrede zijn. 
Bidden wij dat die waarheid  
vruchtbaar mag worden in de levens van velen: 
  

Voor mensen, ontwapenend en bescheiden: 
dat zij de sympathie van hun omgeving  
mogen ervaren. 
Voor mensen zonder grootspraak  
en zelfoverschatting: 
dat zij gewaardeerd mogen worden 
om wie ze werkelijk zijn. 
 Heer, aanhoor ons, … 
 
Voor hen die graag voorop en bovenaan staan: 
dat zij behoed worden voor zelfoverschatting, 
dat zij van bescheiden mensen 
levenswijsheid en charme leren. 
 Heer, aanhoor ons, … 
 



Voor onszelf, 
dat wij ons door elkaar aanvaard mogen weten  
zoals wij in werkelijkheid zijn, 
met ons pogen en ons falen,  
met ons trachten en verwachten, 
met wat wij elkaar te bieden hebben. 
 Heer, aanhoor ons, … 
 

Voor het leven van Margriet Verhulst 
danken wij. 
100 jaar al mag zij leven geven en delen, 
nog steeds in goede gezondheid. 
Wij bidden dat zij zo verder mag genieten, 
samen met familie en vrienden. 
Heer, aanhoor ons, … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat God ons heeft geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis 
en dat daarom elke mens recht heeft 
op een menswaardig bestaan. 
 

Ik geloof in Jezus, 
die, gestorven en verrezen, in ons leeft 
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens. 
 

Ik geloof in de Geest 
die het vuur in ons aanwakkert 
tot volgehouden inzet 
voor vrede en gerechtigheid. 
 

Ik geloof dat de schepping, 
in onze handen is gelegd;  
en onze bijdrage onmisbaar is. 
 

Ik geloof dat leven verder gaat  
over de grens van de dood heen. Amen. 
 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Goede God, 
in deze tekens van brood en wijn 
schenkt Jezus Zichzelf weg voor alle mensen. 
Maak dat ons breken en delen met elkaar 
een teken mag zijn van onze goede wil 
om te leven naar het voorbeeld van Jezus Messias,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Gij die de aarde aan ons geeft om te bewonen, 
Gij die de wereld ziet, 
Gij weet dat wij onmachtig zijn 
tot vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons bij onze namen, 
mens voor mens, 
om recht te doen en goed te zijn. 
 
 

Wij bidden U voor al uw mensen, 
groot of klein, 
hoe ook geschapen; 
mensen met elkaar 
op zoek naar vrede en geluk. 
  
Wij bidden U voor hen  
die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, 
mishandelde en hongerende mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden; 
voor mensen zonder toekomst bidden wij, 
voor allen die groot lijden moeten dragen. 
  
Gij weet wat in ons is. 
Niet voor de dood, 
maar om te leven hebt Gij ons gemaakt. 
Zend ons uw Geest, 
geef ons de kracht om mens te worden, 
koste wat kost. 
  

Dat wij geen leegte najagen, 
geen waarheid ontvluchten, 
uw naam niet vergeten, 
dat wij uw koninkrijk verhaasten 
en uw wil volbrengen: 
het brood van deze wereld 
delen met elkaar 
en alle kwaad dat ons wordt aangedaan, 
vergeven. 
 
Zo bidden wij U, onze ogen gericht 
op Jezus Van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft, 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, vergeving van zonden, 
nieuw leven voor allen. 
  
(…) 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Wij danken U, levende God, 
om Hem, de zoon van de mensen. 
Woord en gestalte van uw heerlijkheid, 
beeld en gelijkenis van uw trouw. 
 
Die werd vernederd en gebroken, 
die werd verheven in uw licht. 
Die wordt gehoord, 
die wordt geleefd, 
die komen zal in deze wereld. 


