
TEREKENFEESTEN 2015  

Dank aan jullie allen 

voor jullie bijdrage  
aan de editie Terekenfeesten 2015!! 

 

Voor de laatste inspanning durven wij nog eens 
om hulp vragen: woensdag zorgen we ervoor 

dat de zaal en vooral de keuken weer netjes 
zijn. Voor deze opkuis zijn helpende handen 

bijzonder welkom, vanaf 9u00!  

STARTVIERING HEILIG-HARTSCHOOL 

Vrijdag 04 september: 
U bent van harte uitgenodigd  

om mee te vieren:  
om 13u10 voor de grote kinderen 

en om 13u45 met de kleuters. 

Aansluitend op deze viering is er de officiële  
opening van de nieuwbouw die in gebruik genomen 

wordt op de Heilig-Hartschool.  
Ook daarvoor: van harte welkom! 

22e zondag door het jaar - b 
30 augustus 2015 

 
 

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 
 

Bidden om nabijheid 
God, 
Gij die van meet af aan uw woord 
in ons hart hebt gelegd, U bidden wij:  
doe ons dat woord aannemen,  
met één en al zachtmoedigheid,  
zoals een milde mens  
die glimlachend proeft en kauwt en smakelijk eet;  
voeg bij die zachtmoedigheid de humor,  
doe ons beseffen dat mensen  
die in mildheid uw wet ten uitvoer brengen  

 

 

 

Met zijn woord 
in ons hart 



geen juk op de schouders hoeven te dragen,  
maar mogen lachen en dansen van plezier;  
kom dan en moedig ons aan tot zachtheid,  
maak ons zacht en moedig tegelijk,  
zachtmoedig in de geest van Jezus uw Zoon.  
Amen. 
 
Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lofprijzing aan God 
Eer aan God in de hoge: 
eer aan de Vader die de oorsprong is, 
eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde: 
zondaars vinden bij Hem genade, 
zieken troost en geneest Hij, 
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde 
door liefde onder de mensen. 
Liefde die de dood overwint, 
de tranen wegwist uit onze ogen 
en alles nieuw maakt. Amen. 
 
Gebed  
God, als we ons voor elkaar inzetten  
kunnen we een beetje hemel op aarde maken. 
Blijf ons oproepen en motiveren  
om ons steentje bij te dragen  
aan een warm-menselijke wereld  
waar plaats is voor iedereen,  
waar we het voor elkaar opnemen  
en iets laten zien van uw liefde voor elke mens.  
Moge we ons optrekken aan het voorbeeld  
van Jezus, uw Zoon. Amen. 
 
 
 

Slotgebed 
Heer, 
tot ieder van ons hebt Gij uw woord gesproken;  
Gij hebt ons uitgenodigd aan uw tafel,  
Gij zelf hebt ons bediend.  
Wij vragen U:  
geef dat ook wij gastvrij zijn voor elkaar,  
dat wij uw woord bewaren in ons hart  
en in de wereld bewerkers van uw liefde zijn.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 

 
 



Gebed om vrede 
Ware vrede  
is menselijkerwijze een onmogelijke opdracht.  
Toch heeft Jezus ons die ware vrede  
als toekomst aangezegd.  
In vertrouwen dat Gij, God,  
met ons een weg van vrede gaat,  
wensen wij elkaar nu reeds die vrede toe. 
 
Vrede over jullie, die de geboden van God  
willen doen en verstaan.  
Vrede over jullie, die verliezers van mensen  
opzoeken in hun nood. 
Vrede over jullie,  
die in het binnenste van hun hart  
zuivere mensen willen zijn.  
De God van liefde, Hij is onze God.  
 
Wensen wij elkaar dan vrede in zijn Naam.  
 
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 
 

Een 24-jarige jongen kijkt uit het raam  

van de trein en schreeuwt:  
"Papa, kijk de bomen gaan achteruit!" 

Papa glimlachte… 
Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 24-jarige  

vanwege zijn kinderachtige gedrag met medelijden 

aan. Plotseling roept de jongen weer uit:  
"Papa, kijk de wolken lopen met ons mee!" 

Het jong stel kon het niet laten  
en zei tegen de oude man:  

"Waarom ga je met je zoon niet  
naar een goede dokter?" 

De vader glimlachte en zei: "Dat heb ik gedaan.  

We komen net uit het ziekenhuis vandaan.  
Mijn zoon was blind van geboorte.  

Door een operatie kan hij vanaf vandaag zien… ". 

Inleiding op de lezingen 
De Schriftlezingen van deze zondag handelen over  
het in praktijk brengen van de Thora.  

Luister naar Gods woord en handel ernaar, zegt Mozes. 
Jezus voegt daaraan toe dat de gezindheid van het hart 

belangrijker is dan lippendienst.  

 
Eerste lezing Deuteronomium  4, 1-2. 6-8 
 

Orgel        
 
Evangelie     Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23  
 

Homilie 
 
 
 
 
 
Voorbeden 
Bidden voor hen  
die energiek en fantasievol in het leven staan,  
voor al die levenskunstenaars in ons midden:  
dat zij zich laten leiden door Gods richtingwijzend 
woord en anderen weten te inspireren. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Bidden voor hen die aan zichzelf twijfelen  
en menen te kort te schieten;  
voor hen die door verdachtmakingen  
zijn kapot gemaakt en zelfrespect  
hebben verloren:  
dat zij zich laten leiden door Gods levenwekkend 
woord, moed vatten en zichzelf hervinden. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Bidden voor allen die een nieuw schooljaar ingaan: 
dat zij zich niet blindstaren op uiterlijkheden, 
maar zich laten leiden door Gods vrijmakend woord 
en anderen kunnen bemoedigen. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Bidden voor zoveel mensen op de vlucht. 
Zij hebben niets meer, 
geen huis, amper voedsel, 
enkel puin en pijn en verdriet. 
Moge zij rekenen op onze solidariteit 
om opnieuw een menswaardig bestaan  
te kunnen opbouwen.  
Heer, aanhoor ons … 
 
Eeuwige,  
maak ons tot mensen naar uw hart,  
die uw woord horen én het volbrengen  
ter ere van uw naam, tot zegen van elkaar.  
 
 
 

http://www.voorpositiviteit.nl/wp-content/uploads/2012/02/hele-puzzel.jpg


Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
Bron van leven, Vader voor altijd. 
 
Daarom geloof ik dat het onmogelijke  
mogelijk wordt:  
vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus,  
zijn Zoon en Meestgeliefde  
van zijn mensenkinderen. 
Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,  
die de macht van het kwaad heeft gebroken,  
die gestorven is maar ook verrezen,  
die leeft in ons midden,  
die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 
Daarom geloof ik  
in de gemeenschap van liefde en geloof,  
in een Kerk die het evangelie beleeft. 
 
Ik geloof dat wij met vallen en opstaan  
maar gedragen door de Geest van God,  
toekomst zullen vinden en leven in overvloed. 
Amen. 
 

Offerande     
 
Gebed over de gaven 
Eeuwige,  
Gij brengt ons bijeen rond brood en beker  
en nodigt ons hier tot breken en delen.  
Maak ons ook in het leven van alledag  
bereid tot breken en delen.  
Dan doen wij metterdaad  
wat wij met de mond belijden,  
zijn wij ware volgelingen van Jezus,  
uw mens geworden woord,  
onze waarheid, onze weg,  
voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, wij danken U 
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 
daar waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden, 
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. 
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. 
Daarom kunnen wij U noemen: 
 

Heilig en groot. 
Een God die aan alles voorafgaat, 
een God die alles volbrengt. 
De volheid van hemel en aarde 
zijn uw heerlijkheid. 
Geheiligd zij uw naam. 
Geheiligd Hij die gekomen is 
om in uw naam bij ons te zijn. 
 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 
die ons menselijk leven  
met beide handen aanvaardde 
en het deelde met al de zijnen. 
Met eenvoudige woorden en verhalen 
toonde Hij ons de weg naar U. 
Hij was barmhartig 
en vol aandacht en begrip 
voor allen die in nood verkeerden 
of niet van tel waren. 
  
Op de avond vóór zijn sterven zei Hij  
aan zijn vrienden: "Kom nog één keer met Mij  
aan tafel, want Ik wil graag nog een laatste maal 
met jullie eten." (…). 

 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 
Wellicht is het dan stil geworden, 
zoals bij elk afscheid. 
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden, 
tekens van een nieuwe manier van leven, 
tekens van hoop voor alle mensen. 
 
Vanuit deze hoop bidden wij voor hen  
die gestorven zijn (…). 
 
Daarom bidden wij U: 
beziel ons met de Geest  
die ook uw Zoon dreef. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie,  
wegen blijven vinden  
naar een nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
 
Steeds weer zult Gij ons uitdagen  
om Jezus’ voorbeeld te volgen: 
goedheid, respect en verbondenheid  
met elke mens. 
Geef ons de moed,  
de kracht en de sterkte  
om dit vol te houden. 
Dan kan uw Rijk komen. 
 

Onze Vader    
 


