
Dankbaar en hoopvol 
 

Beste OKRA-bedevaarder 
 

Misschien ken je één of  

meerdere personen die jouw  

steun en geloof kunnen gebruiken. 

Mogelijks ben je zelf op zoek  

naar hernieuwde hoop. 

Het kan ook zijn dat je dankbaar  

bent om iemand die genezen is.  

Of een moeilijk periode in zijn/haar leven goed 

heeft doorstaan.  

Misschien ben je zelf in die situatie. 

Hoe dan ook is de OKRA-Lourdesbedevaart een 

uitgelezen kans om je zorgen en verdriet,  

maar ook om wat je vreugdevol, dankbaar en 

hoopvol stemt ter plekke toe te vertrouwen aan 

Maria. Daarom nodigen wij u uit om uw intentie 

neer te schrijven. Daartoe liggen brieven 

achteraan in de kerk. Steek de brief in een 

omslag. Steek er zeker geen geld in! 

De gesloten envelop kan je meegeven aan  

Honoré en Laurette Hermans die ze voor u graag 

bij Maria in de grot van Lourdes zullen brengen. 

DANKVIERING: zondag 25 juni om 10u30 
 
 

Het voorbije werkjaar heb je ongetwijfeld wel iets 
moois beleefd, op Tereken of elders. 
 

 je kind of kleinkind werd gedoopt  
 je dochter of zoon kreeg de Eerste Communie  
 je beleefde een mooie dag bij het vormsel 
 je kreeg Gods zegen bij het "ja-woord"  
 je vierde zoveel jaar "trouw" 
 het was een tof schooljaar  
 jouw beweging bracht fijne ontmoetingen  
 in een moeilijke periode kreeg je steun van 

anderen  
 je ontdekte een groep van mensen die met 

jou zoeken in geloven 
En we zeggen een dikke dank je wel aan 
priester Luc voor de jaren dat hij ten dienste 
stond van mensen op Tereken. 
 

Na de viering heffen we graag het glas  
met een knabbeltje erbij.  

Het zou fijn zijn mocht ook jij  
iets lekkers kunnen meebrengen  

bv. fruitsap, flesje wijn, koekjes, ….  

waar we na de viering in de kerk  
samen van genieten.   

Volgende zondag 18 juni 2017  
vragen we allen die communie brengen  
bij familieleden, buren of bekenden  
graag aan het altaar.  
Als dank en zending vanuit de viering.  

 
 
Lied 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
Een week na Pinksteren vieren we  
het feest van de heilige Drie-eenheid:  

God, die Vader, Zoon en Geest is. 

Waar vorige week de schijnwerpers  
gericht stonden op Gods Geest,  

vieren we vandaag de totaliteit van God:  
Hij die als een Vader  

met moederlijke liefde voor ons zorgt.  

Hij die Jezus zond om aan die liefde  
een gezicht te geven.  

Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde.  

 
Lied 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht 
een warmt' in hart en ogen. 
 
 

 

 

 

Feest van Drie-eenheid  
jaar a - 11 juni 2017 



Bidden om Gods nabijheid  
Wij weten dat we mogen rekenen  
op de barmhartigheid van onze God. 
We leggen dan ook ons leven 
in zijn liefdevolle handen. 
 
Gij neemt ons aan zoals wij zijn  
met onze fouten en onze gebreken. 
Gij zijt voor ons een goede Vader. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Gij toont ons de weg naar het hart  
van onze medemensen,  
naar samenleven in liefde. 
Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God. 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Gij zijt de Kracht in ons  
die ons helpt goed te zijn,  
geduldig, vreugdevol, vredestichtend, vergevend. 
Geest van God in ons, ontferm U over ons. 
Geest, ontferm U over ons. 
 

Lied 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
Gebed  
God, onze Vader, 
Gij geeft ons toekomst. 
Jezus leert ons hoe wij elkaar  
overvloed van leven kunnen schenken. 
Uw Geest is Vuur in ons  
dat kracht geeft tot vergeving. 
Blijf in ons wonen, Drie-ene God,  
zodat wij ten volle deel hebben aan uw liefde,  
vandaag, morgen, alle dagen  
tot in uw eeuwigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Drievoudig één zijn 
 
Met God op stap gaan naar je medemensen toe,  

is Vader zijn. 

Je zal hevig naar hen verlangen  
en hen liefhebben  

zoals een echte vader houdt van zijn volk. 
Je zal kansen geven,  

hen ernstig nemen  

en geloven in diegenen  
met wie je werkt. 

 

Slotgebed 
God-die-leeft met ons verbonden,  
met woorden die niet toereikend waren,  
hebben wij getracht U ter sprake te brengen. 
In kleine gebaren hebben wij rond uw tafel  
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan. 
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden. 
Wij danken U, Vader, en bidden:  
kneed ons in al onze verscheidenheid  
verder tot één gemeenschap  
levend in uw Geest,  
elkaar tot levend antwoord. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 



Gebed om vrede en vredewens 
Heer, Jezus Christus, 
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden. 
Schenk ons uw Geest. 
Dat Hij ons nieuwe wegen leert gaan 
en ons laat getuigen  
van Gods aanwezigheid in ons midden. 
 De vrede van de drie-ene God zij altijd met u. 
 En wensen wij elkaar van harte vrede 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 zijn 
Deze voorstelling van de Heilige Drie-eenheid is 
vaak te zien in orthodoxe Ethiopische kerken.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Wat opvalt is dat de drie personen identiek  
aan elkaar voorgesteld worden.  

Wie naar Jezus ziet,  
ziet meteen God de Vader  

en tegelijk de heilige Geest.  

In de vier hoeken van deze icoon worden  
de vier evangelisten symbolisch weergegeven:  

Matteüs: mens, 
Marcus: leeuw, 

Lucas: rund, 

Johannes: arend. 
 

Die figuren zijn met vleugels afgebeeld,  

net zoals men dat met engelen doet.  

Want zoals een engel een boodschapper,  
woordvoerder van God is,  

zo zijn de evangelisten dat met hun evangelies.  

Op stap gaan is ook Zoon zijn. 

Je gedragen voelen  
en gestuwd door een innige liefde  

die je helpt loskomen en bevrijden  
uit wat mensen tegenhoudt  

om voluit te leven.  

Zo kan je jezelf aanvaarden  
en ook ieder ander met wie je samen bent. 

 
Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn. 

Je niet op jezelf richten  
of op een heel beperkt doel,  

maar verder kijken.  

Samen eerlijke horizonten zoeken  
naar helende eenheid toe. 

 
Eerste lezing  
Exodus 34, 4b-6. 8-9  

 

Orgel    
 
Evangelie     
Johannes 3, 16-18 

 
Homilie 
 
Voorbeden  
Bidden wij tot de drie-ene God,  
die ons als Vader nabij wil zijn.  
Dat wij erop mogen vertrouwen  
in Hem geborgen te zijn,  
in Hem geliefd te zijn,  
ook als wij door tegenslag en tegenkanting  
onderuit worden gehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = daar waar liefde is en goedheid, 

  daar is God 
 
Bidden wij tot de drie-ene God,  
die zich in zijn Zoon aan ons liet kennen.  
Voor allen die zoeken en geen weg weten. 
Dat zij het spoor mogen vinden  
naar mensen die hun weer hoop geven, 
naar woorden waarvan ze kunnen leven, 
naar stilte waarin Gods stem te horen is. 
Ubi Caritas … 
 
Bidden wij tot de drie-ene God,  
die ons in zijn Geest begeestert  
tot creatief spreken en doen. 
Voor allen die ons voorgaan in geloof. 
Dat zij ons bemoedigen en inspireren. 



Dat zij niet ophouden  
Gods grootheid te verkondigen, 
en door woord en leven blijven getuigen 
van zijn onbegrensde liefde.  
Ubi Caritas … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God  
Hij die als een Vader  
met moederlijke liefde voor ons zorgt.  
 
Ik geloof Jezus, 
die aan Gods liefde een gezicht gaf. 
Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg, 
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 
opdat niemand onderweg zou bezwijken. 
 
Ik geloof in de Geest, 
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 
Hij houdt Gods liefde in ons levend. 
 
Ik geloof in de gemeenschap  
van mensen samen op weg, 
die blijft geloven in breken en delen. 
Ik geloof dat wij samen op weg zijn 
naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Vader,  
uw naam is mooi en eenvoudig:  
'Ik ben er … voor jou'. 
Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar. 
Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest,  
die ons doet getuigen van Jezus,  
uw Zoon en onze Broeder. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 

Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons werd geopenbaard 
in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
Daarom loven en prijzen wij U: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt  
in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 

Barmhartige Vader, wij danken U voor  
Jezus Christus, die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen  
in elkaar durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden  (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 
breken wij hier dit Brood 
en danken U voor deze Beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn 
voorgegaan (…). 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze symbolen ons mogen spreken  
van Jezus' dood die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
 

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. 
 


