
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet, 
zolang ik leven mag. 
 
 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelavonden 'psalmen', ook op Tereken  

of in de dekenij vanaf het nieuwe werkjaar.  
 

1x per maand in groep een psalm lezen en zoeken  

naar wat die psalm vandaag voor ons kan betekenen. 

We krijgen achtergrondinformatie en verschillende 

psalmgenres komen aan bod. Dit kunnen doen met 

tochtgenoten is een bijzondere ervaring. Ieder die wil, 

mag aansluiten, er is geen voorkennis nodig!  

We richten ons op een groep van 12 personen.  

De avond wordt begeleid door 'eigen volk'  

(Jan Vd Branden, Guido Schoorens, Lieve V Driessen). 
 

Groep pastorij Tereken: van 19u30-21u30 

Dinsdag 29 september 2020 (startbijeenkomst)+ 

Woensdagen: 14 oktober 2020, 18 november,  

9 december, 13 januari 2021, 10 februari, 10 maart,  

14 april 2021.En dinsdag 25 mei 2021(slotbijeenkomst). 
 

Groep dekenij: van 19u30-21u30 

Dinsdagen: 29 september 2020 (startbijeenkomst) 

20 oktober, 24 november, 15 december, 19 januari 

2021, 16 februari, 16 maart, 20 april en 25 mei 2021

(slotbijeenkomst).  
 

Praktische info: 

We vragen een bijdrage van € 40 euro, inclusief 

drankje, drukwerk en psalmboekje. Inschrijven tot 15 

september 2020 via https://www.kerknet.be/parochie-sint-

niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366 

of via het secretariaat. Betaling op BE32 7370 0762 

9802 van de Pastorale Parochiale vzw van de Parochie 

in Sint-Niklaas (Philippus Neridreef 3, SN).  

 WELKOM!! 

Zondag 30 augustus 2020 

22e zondag a-jaar 

 

 

Lied voorzang Dirk 
Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
 
Laat uw naam ons leven worden, 
rode draad in ons bestaan, 
ankervast, vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan (2x). 
 
Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
 

Laat uw naam ons leven worden ... 
 

Welkom 

 

Stiltemoment 
Een kort moment van stilte om alles aan God 
voor te leggen wat ons bezig houdt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366
https://www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/bijbels-leerhuis-sint-niklaas?microsite=366


Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid. 
voorzang Lieve 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
voorzang Dirk en Lieve 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Lector 

Omdat Gij zijt, God, zoals Gij zijt, 

daarom bidden wij: 

zie naar ons om en wees ons genadig, 

want op U wachten wij, een leven lang. 

 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal 

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 
voorzang Dirk en Lieve 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 

Lector 

Gij, God, geeft uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, 

Gij zijt de God van mijn vreugde. 

Naar U gaat mijn verlangen Heer. 

 
voorzang Dirk en Lieve 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 

Gloria 

Eer aan God in de hoge.  

 

Wij loven U, Vader,  

scheppende kracht,  

bron van liefde.  

Wij loven U, Jezus Christus,  

Zoon van God,  

Weg, Waarheid en Leven.  

Wij loven U, Heilige Geest,  

vuur, brandende liefdeskracht.  

 

Eer aan God in de hoge.  

Vrede op aarde  

en liefde onder alle mensen:  

liefde die nieuw maakt en heelt,  

liefde die hoopt en duldt,  

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen  

 

 

 

 

 

 

op grond van hun geloof. 

Vrede voor hen die ondanks alles 

toch blijven zoeken naar God. 

 

Vrede voor hen  

die hier een nieuwe wereld willen bouwen: 

een wereld van vrede en geluk voor iedereen. 

Vrede voor hen die ondanks alles 

toch blijven zoeken naar God. 

 

Vrede voor u, die naar hier gekomen zijt, 

vrede voor uw familie, 

voor allen die u dierbaar zijn, 

vrede voor alle mensen. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

Als we Jezus willen volgen  

in wat we doen en zeggen,  

kiezen we niet voor de gemakkelijkste weg. 

We merken dat mensen ons niet begrijpen 

of vragen stellen bij ons engagement. 

Maar Gij houdt van ons, God, 

Gij wilt ons nieuw maken en leven geven. 

Wij bidden dat wij U laten doen, God, 

dat wij op U blijven hopen, een leven lang. Amen. 

  

Lied voorzang 

Gij zijt voorbijgegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort 
wij zijn met U bekleed. 
 

Om in stilte te lezen  C. Leterme 

Een jonge man was ten einde raad.  

Hij zag geen uitweg meer in zijn leven en bad:  

'God, ik kan niet meer! Mijn kruis is veel te zwaar 

om te dragen.' God antwoordde:  

'Lieve zoon, kom even met me mee.  

In deze kamer staan verschillende kruisen.  

Kies maar het kruis waarvan jij vindt dat je dat 

het beste kunt dragen.'  

De man was opgelucht. Hij keek rond in de kamer 

en zag allerlei soorten kruisen. Sommige waren zo 

groot dat hij er de top niet van kon zien.  

Andere zagen er heel zwaar uit.  

Toen zag hij een klein kruisje.  

Het stond tegen de muur.  

'Ik zou dat kruis willen, God,' zei hij.  

Toen zei God: 'Lieve zoon, dat is het kruis  

dat je zelf naar hier hebt gebracht.'  



op zijn schouders. 

 

Naar U, zijn Vader, heeft Hij opgekeken 

en U gedankt, die laatste avond,  

samen met zijn vrienden (…). 

 

Verkondigen wij het mysterie van zijn verbond … 
 

Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 

 

Zijn stem hebt Gij gehoord, God 

zijn liefde gezien, zijn pijn gevoeld 

en zijn gebed beantwoord. 

Gij hebt het licht in Hem niet laten doven,  

maar rondgestrooid in duizend, duizend ogen. 

Zijn dood werd een begin voor ons. 

Zijn weg, een weg zoals de onze. 

En toch, ontegensprekelijk, een weg van hoop.  

Vanuit die hoop bidden wij voor (…) 

 

Bewaar zijn kracht in ons. 

Wij zullen de stilte doorstaan  

en de beklemmende leegte. 

Wij zullen doen wat Hij zou doen:  

opstaan om verder te leven, 

om warmte te bieden, 

om niemand achter te laten, 

om door te geven  

wat we zelf gekregen hebben, 

om te gedenken  

wie mensen voor ons geworden zijn. 

 

Wij zullen elkaar herinneren  

aan Jezus, onze Broeder. 

en aan U, die onze Vader zijt. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Gebed om vrede 

Vrede voor hen  

die worden tegengesproken 

die het moeilijk worden gemaakt 

Gebed 

God, Gij zijt in ons leven binnengetreden  

omdat Gij van mensen houdt.  

Wij bidden dat wij open staan voor uw woord, 

laat het ons verwarmen als een vuur, 

laat het branden in ons gebeente 

en ons vertellen van waarheid en vrede. 

Wijs ons zo de weg naar de toekomst, 

vandaag en alle dagen 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Een moment voor de kinderen 
Op onze website vind je een tekening om te kleuren! 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#30aug 

 

Lezing Jeremia 20, 7-9 
Jezus heeft zijn volgelingen, dus ook wij,  

nooit opgedragen opzettelijk lijden en kruis te  

zoeken. Wie met Hem optrekt, moet bereid zijn de 

consequenties van zijn of haar keuze met een groot 

hart te blijven opnemen. Het komt erop aan trouw te 

zijn aan een gegeven woord, trouw zoals Jeremia, 

trouw zoals Jezus zelf. In dat trouw zijn aan je  

roeping biedt het kruis zich op tijd en stond vanzelf 

wel aan.  

 

Orgel 

 

Evangelie   Matteüs 16, 2-27 

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

  

Homilie  

 

Voorbeden 

Bidden we voor allen  

die dag aan dag uitzien naar gerechtigheid,  

die hunkeren naar vrede.  

God, ga met hen door de dagen. 

 

Bidden we voor hen  

die anderen opbeuren, helen, bemoedigen.  

God, ga met hen door de dagen. 

 

Bidden we voor de kinderen en studenten,  

maar ook voor hun leerkrachten. 

Mag dit schooljaar 

een jaar zijn van zorg voor elkaar, meer nog dan 

anders. 

God, ga met hen door de dagen. 

 

Bidden we ook voor onszelf.  

Dat wij beseffen, God,  

dat Gij altijd met ons zijt,  

dat wij uw nabijheid durven aannemen 

als wij proberen uw weg te gaan, ten einde toe.  

God, ga met ons door de dagen. 

http://www.sintjozeftereken.be/kvm.php#19jul


Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in de levende God 

vader van onze heer Jezus Christus. 

Alle dingen heeft Hij geschapen, 

beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid. 

 

Jezus, licht van het eeuwige licht, 

woord van God getrouw en waarachtig, 

Jezus onze genade en waarheid. 

Om de wereld van dienst te zijn, 

om ons menselijk lot te delen 

is Hij vlees van ons vlees geworden. 

 

Uit de wil van de heilige geest 

en uit Maria, zijn moeder geboren, 

is Hij een mens geworden als wij. 

Om onze zonden werd Hij gebroken, 

gehoorzaam ten dode toe 

heeft Hij zich op het kruis gegeven. 

 

Daarom heeft Hij de naam ontvangen: 

eerstgeborene uit de doden 

zoon van God en Heer van allen. 

 

Hij zal komen, God weet wanneer, 

om recht te doen aan levenden en doden. 

Hij is de mens op wie ik gelijken zal. 

 

Ik geloof in de kracht van de geest, 

in de liefde van vader en zoon, 

in het verbond van God met de mensen, 

in de kerk samengeroepen en uitgezonden 

om te doen wat Hij heeft gedaan : 

om te dienen en te verlichten 

en te stichten vrede op aarde. 

 

Ik geloof dat wij zullen verrijzen 

met een nieuw en onsterfelijk lichaam, 

want Hij is een God van levenden. Amen. 

 

Offerande 
Er is geen omhaling. Mogen we vragen uw  

bijdrage aan de offergaven in het mandje te  

leggen als u straks de kerk verlaat. Dank ervoor! 

  

Gebed over de gaven 

Dit brood en deze wijn zijn meer dan brood en wijn. 

Zij staan symbool voor zoveel goede mensen  

onder ons die zich inzetten voor een wereld 

ons voorgeleefd door Jezus,  

uw Zoon en onze Voorganger. 

Aanvaard Heer, deze gaven in zijn naam. Amen.  

 

 

 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
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. 

 

God, wij danken U voor het leven 

dat ons geschonken werd, 

ongevraagd en om niet. 

Help ons verbonden te blijven  

met de bron van alle leven, die Gij zijt. 

 

Wij danken U voor de mensen  

die ons gegeven zijn: 

onze ouders en grootouders 

onze kinderen en kleinkinderen 

onze vrienden en buurtgenoten. 

Help ons om verbonden te blijven. 

 

Wij danken U voor Jezus 

die U ons geschonken hebt 

als reisgenoot op onze levensweg, 

als brood van eeuwig leven. 

Help ons om verbonden te blijven met Hem, 

en met alle engelen en heiligen … 

 
voorzang Dirk en Lieve 

Heilig, heilig, heilig, ... 

 

God, meer dan wat ook  

hebt Gij ons gewild. 

Uw droom hebt Gij in ons gelegd. 

Soms is het leven groots en mooi, 

soms zijn wij machteloos en kwetsbaar 

 

In onze diepste herinnering 

zijt Gij de liefde waarmee alles begint. 

Gij zijt onze verte, de hunker en hoop 

die ons gaande houdt, tot over de dood. 

 

Als Gij voor ons die God wilt zijn 

in wiens handen niets verloren gaat, 

dan zal geen zaad in de aarde gezaaid, 

geen brood gebroken worden 

en geen stem tot U roepen 

of het zal betekenis hebben voor U. 

Geen mens die droefheid kent,  

die eenzaam is of sterft, 

of Gij herinnert U zijn naam. 

 

Want meer dan dat  

hebt Gij gedaan voor Jezus,  

die liefde was voor allen, 

zozeer dat stommen woorden vonden, 

gekwetsten hun leed vergaten 

en blinden schoonheid konden zien. 

Verdriet en onrecht nam Hij  


