
 
 
 
 
 
 

De kapel Onze Lieve Vrouw Van Halle  

(hoek Dendermondse steenweg  
en Kapelstraat) krijgt komende weken  

ook binnenin een grondige restauratie.  
Daarom wordt ze gesloten  

vanaf woensdag 11 oktober,  

vermoedelijk tot eind november. 

HET BIJBELBOEK SPREUKEN  

door Paul Kevers 

op vrijdag 13 oktober om 20 uur   

in de Sint-Jobkerk van Puivelde. 

Spreekwoorden en gezegden zoals  

'Oost west, thuis best' of  

'Wie laatst lacht, best lacht'  

vindt men bij alle volkeren en in alle culturen.  

Ook in de Bijbel vindt men ze terug en het bijbel-

boek Spreuken heeft ze verzameld in verschillende  

Waar komen die spreuken vandaan  

en waarom werden ze gebundeld?  

Wat hebben ze met God en met geloven te maken?  

Waarom wordt de wijsheid in de Bijbel soms als een 

vrouwelijk personage voorgesteld?  

En wie is de 'sterke vrouw' die in het laatste hoofd-

stuk van het boek Spreuken wordt bezongen?  

Op deze en soortgelijke vragen wordt geantwoord  

tijdens de bijbelavond georganiseerd door: 

'In een reeks van 4 van Sint-Niklaas West  

en de 'Kiemkrachtgesprekken van Tereken'. 

Wie graag meerijdt kan afspreken met  

Jan Van den Branden: 03 777 37 48. 

TEREKEN OVERLEG(t) 
in vergaderzaal Ons Huis. 
donderdag 12 oktober 2017   
om 20u00 

We denken na rond “Verkondiging". 
Pater Emiel, samen met pastoor Raf regelmatig voorganger 
in onze vieringen, laat ons delen in zijn ervaringen met  
verkondiging in Kongo en ook hier in het land.  
Vervolgens denken we na over hoe we bij ons verkondigen. 
We horen graag uw reactie op de voorbije activiteiten  
van onze geloofsgemeenschap  en horen of er nog nieuws 
is vanuit de nieuwe parochie, kerkfabriek en VZW ’s  en 
Pastoraal Team Tereken (PTT) . 
Ook als u iets wilt meedelen is daar tijd voor. 
In juni mochten we ervaren dat het Tereken Overleg(t)  
een boeiende avond was met uitwisseling van gedachten 
van veel mensen. We hopen dat dit deze avond  
ook weer zo is en u er dus (terug) bij bent! 

Dank je wel aan jullie allen  
voor de genegenheid en vriendschap die  ik  

hier al 20 jaar op Tereken mag ervaren. 
En ook dank voor jullie gift rond het feest 

dat we in september vierden!!! Lieve 

 
 
Lied en gebed om nabijheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Rondom U, onze God 
en rondom die vele anderen 
komen wij hier samen, 
verbonden, omgeven met een wolk van gebeden, 
opdat ook wij de stormen  
zouden mogen doorstaan. 
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
 

Bidden  
om goede vruchten 

 27e  zondag - jaar a 
8 oktober 2017 



Kom ons dan tegemoet, 
God, Vader, Moeder, 
God voor mensen, 
God in mensen. 
Geest van God, maak ons geestdriftig. 
 
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 
En als wij hier naar uw woord luisteren, 
mag het ons dan kracht geven 
om te leven zoals Gij ons droomt. 
En als wij hier straks brood breken  
en wijn drinken, 
mag dat dan het leven zelf zijn waarin wij delen. 
Zodat onze tekortkomingen vergeven zijn. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
 
Schenk ons die kracht, 
vandaag, hier in uw naam samen. 
In de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen. 
 
Welkom 
God als wijngaardenier  
die zijn schepping toevertrouwt  

aan zijn mensen  
om ervoor te zorgen,  

om ze te laten bloeien. 

 
Lofzang 

De kracht van een Taizélied als dit,  
zit in het herhalend zingen,  

zodat we het kunnen  

laten binnenkomen in ons hart. 
In vertrouwen mogen we zingen (4 keer). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Het is goed om te vertrouwen op de Heer  

Het is goed te hopen op de Heer.  
  

Een moment van stilte 

Wat Ik van je verwacht, 

is dat je doet wat je kunt 
om je christen-zijn te vertalen 

in concrete dienstbaarheid  
en in gedeelde vreugde. 
 

Durf daarom te kijken 

in het diepste van het hart van je medemensen. 
En misschien ontdek je 

dat je mijn naam waar kunt maken 

door er te zijn voor anderen, zomaar, 
net zoals Ik er wil zijn voor jou. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
God, onze Vader, 
trek uw handen nooit af van uw wijngaard. 
Laat ons gelovig in het leven staan 
en help ons onze liefde zichtbaar te maken. 
Dat er gerechtigheid mag bloeien 
zodat mensen als broers en zussen  
kunnen leven met elkaar, 
vandaag en alle dagen. Amen. 
 

Lied    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 



Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekort schieten in het  
verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen,  
mishandelde en hongerige mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 
voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 
 

Niet voor de dood, maar voor het leven  
hebt Gij ons gemaakt. 
Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  
om beter mens te worden; 
dat wij geen leegte najagen,  
en uw wil volbrengen. 
 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht; 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 
 

Die in de nacht van zijn lijden en dood (…) 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Jubilate Deo, omnis terra, 
servitae, domino, in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
  

 Juicht de Heer, gij ganse aarde, 

 dient de Heer met vreugde. 
 

Wij bidden U, Heer, laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
 

Mag uw leven en uw dood ons helpen  
niet moedeloos te worden. 
Dat wij allen eens opgenomen worden 
in het Rijk van uw goedheid,  
vrede en vreugde. 
 

Wij bidden U ook voor allen die gestorven zijn (…).  
En wij vragen U: neem hen op in uw licht. 
 

Gij hebt het immers gezegd, Heer, 
dat wij allen bij U geborgen mogen zijn. 
 
Onze Vader 
 
Gebed om vrede 
Blijf ons vervullen, God,  
met geestkracht en daadkracht, opdat wij vruchten 
van vrede laten bloeien in uw wijngaard,  
een oase van vrede voor de hele wereld. 
 

Die vrede van Jezus zij altijd met u. 

En wensen wij die Jezus' vrede van harte aan elkaar. 
 

 

 
 

Gebed 
God, Gij ziet naar ons om 
en vraagt ons om mee te zorgen 
voor het wel en wee van onze naasten. 
Wij bidden U:  
laat uw vuur van liefde nooit doven,  
wakker het in ons aan, 
doe ons steeds intenser verlangen  
naar wat goed is. 
En herinner ons eraan  
dat wij daaraan samen kunnen bouwen, 
zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie 

wordt Gods volk vergeleken met een wijngaard. 
God draagt zorg voor zijn wijngaard  

en verwacht goede vruchten, 
maar wordt in zijn verwachtingen meer dan eens 

teleurgesteld. 

 
Eerste lezing  Jesaja 5, 1-7  
 
Orgel 
 
Evangelie   Matteüs 21, 33-43  

 
Homilie 
 
Voorbeden 
De aarde is niet ons bezit. 
We hebben ons leven niet in de hand. 
Als mens op deze aarde 
zijn we een voorbijganger. 
Wij bidden: 
help ons goede vruchten te dragen 
in de korte tijd die ons is toegemeten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De waarde van ons leven wordt niet bepaald 
door het bezit dat we vergaren. 
Het enig belangrijke is wie we als mens zijn. 
Ons leven is goed 
voor zover we bijdragen aan het geluk 
en het welzijn van anderen. 
Wij bidden: 
dat ons leven waardevol mag zijn 
omdat we al het mogelijke doen 
om van onze aarde een paradijs te maken. 
Dat ook het leven goed mag zijn  
voor alle anderen. 
Omdat Gij het zijt ... 
  
We zijn als pachters in de wijngaard. 
De opbrengst komt ons niet toe, 
maar aan hen die met ons leven 
en die na ons de aarde bewonen. 
Wij bidden dat wij ons steentje bijdragen 
aan het bouwwerk van uw Rijk. 
Omdat Gij het zijt ... 
 
Wees Gij onze hoeksteen, man van Nazareth. 
Rondom U verzameld en in navolging van U, 
bidden wij om goede vruchten 
voor onze wereld vandaag en morgen. 
Omdat Gij het zijt ... 
 
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 riep ons op Gods droom  
te helpen waarmaken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 
Ik geloof in de heilige Geest,  
die ons helpt onderscheiden  
waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn  
van de ander helpt 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 
God, rond deze tafel en rond uw woord  
hebt Gij ons ook vandaag weer samengebracht 
in dit huis van rouw en trouw. 
Wij danken U omdat Gij er zijt. 
Wij danken U dat wij gemaakt zijn 
met datzelfde vermogen om lief te hebben. 
Richt onze aandacht op wat beminnelijk is, 
op wat deugd heet en deugd doet. 
Zodat wij brood en wijn delen, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, 

de Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart, 

we zijn met ons hart bij de heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God, 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

God, onze Heer en Vader, 
wij zijn hier bijeen om U te danken, 
te loven en te prijzen. 
Bij U begint het leven en de liefde; 
alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken. 
 
Gij kent ons, Gij houdt van ons. 
Gij zijt de Schepper, 
Gij zijt het begin en het einde van alles. 
 
Daarom zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


