
Een lieve groet 
aan alle mensen  

die thuis de communie ontvangen 
 

Wij zijn blij dat jullie thuis de communie  
ontvangen. Zo zijn jullie verbonden met ons,  
die in de kerk eucharistie vieren. Weet dat wij  
aan jullie denken en voor jullie bidden. 
 

Wij geloven dat God jullie door die communie veel 
liefde, vrede en kracht geeft. Doorheen de mooie 
en de moeilijke dagen draagt Hij jullie en ons  
door het leven. 
 

Wij zijn de mensen dankbaar die regelmatig  
de communie bij jullie brengen.  
Zij zijn boodschappers van Gods liefde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen die de communie nog niet thuis  
ontvangen en dat graag willen, of mensen  
die zo iemand kennen, kunnen dat melden aan: 
- Fred en Trees De Rooze: 
03 776 74 80 - alfred_derooze@hotmail.com 
- het parochiesecretariaat: 
03 776 11 07 - secretariaat@terekenparochie.be 
- Lieve Van Driessen: 
0479 50 77 04 - lieve.vandriessen@telenet.be 
- Luc Maes: 
03 772 49 67 - lucmaes.belsele@skynet.be. 

Uitnodiging parochieraad 
 

We verwelkomen u allen graag op donderdag  
11 juni vanaf 19u45 in vergaderzaal Ons Huis. 
- we maken kennis met onze nieuw deken Raf. 
- we bekijken de werking van de parochieraad  
    (opzet, doel, hoe bereiken we mensen…). 
- evaluatie van werk van Lieve. 
- lopende zaken. 
Een uitgebreide uitnodiging vindt u bij het koffie-
hoekje. Ieder van u is van harte welkom, zeker ook 
wanneer u nog niet zo lang aansluiting vindt bij  
onze geloofsgemeenschap. 
 

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 
Wij vieren vandaag het feest van ‘Sacramentsdag’. 
Telkens als wij hier samenkomen om eucharistie  
te vieren, delen wij Leven dat God ons in handen 
geeft, Leven dat alle grenzen overschrijdt. 
Vandaag weten wij ons in het bijzonder verbonden 
met zieke en oudere mensen, die van hieruit  
de communie ontvangen. Heel wat bereidwillige  
mensen zorgen daar voor, elke zondag opnieuw.  
Zo delen ook buiten deze kerk mensen in dat  
Leven, dat God ons aanreikt. 

 

Sacramentsdag 
7 juni 2015 

Leven delen ! 
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Bidden om Gods nabijheid 
God, 
wij zijn U dankbaar dat wij hier  
telkens weer kunnen samenkomen 
om uw Woord te beluisteren 
en uw Leven te ontvangen 
in het breken en delen van het Brood. 
 
Wees hier bij ons aanwezig. 
Vertel ons over wat mensen leven doet. 
Voed ons met uw levenskracht. 
Wees onze God van liefde, 
zodat wij kunnen delen met elkaar. 
Amen. 
 
Loflied 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
 
Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
Gebed  
God, onze Vader, 
Gij roept ons hier bijeen. 
Wees voor ons de stille ruimte 
om uw Woord te verstaan 
en laat uw tafel de plaats zijn 
waar wij gevoed en gesterkt worden. 
Laat ons hier samen zijn in verbondenheid 
met mensen die hier niet kunnen zijn, 
maar wel aan ons denken,  
zodat wij uw gaven ook met hen kunnen delen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de tijd van Mozes was het nog de gewoonte  
dieren te offeren aan God.  Mensen dachten dat ze 
God gunstig moesten stemmen door die offers. 

Slotgebed 
God, 
Gij zendt ons van hieruit 
om mens voor mensen te zijn. 
Gij geeft ons voedsel mee voor onderweg 
en kracht om te leven. 
Kom thuis bij ieder van ons 
en bij de mensen met wie wij uw Brood delen. 
Doe ons leven met en voor elkaar, 
naar het voorbeeld van Jezus 
en tot zijn gedachtenis. 
Amen. 
 
Lied 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
 
Zieken omarmen, hun tranen verstaan,  
met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
 
Gods woorden spreken aanstekelijk echt,  
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

 
Orgel 
 



Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, 
Gij hebt vrede gebracht  
in het hart van vele mensen. 
Daags voor uw dood 
hebt Gij die vrede in onze handen gelegd 
als brood om te breken en te delen. 
Open ons hart en ons leven 
voor uw aanwezigheid 
en help ons om uw vrede te vinden. 
Zend ons ook om uw vrede te delen 
met elke mens die wij ontmoeten. 
Amen. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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 
 

Wees niet een vreemde God,  

die buiten het bereik van mensen 

U ophoudt in het duister, 

 

maar laat U zien, dichtbij, 

in mensen die door lief en leed 

getekend tot gelijken zijn 

en leven van vandaag op morgen. 

 

Wees trooster en behoeder 

voor wie nergens en van niemand zijn 

en deel de tafel met wie doodgewoon 

gelukkig bij elkander wonen. 

 

Voor mensen tussen hoop en vrees, 

voor zieken en beproefden, 

wees een God van licht en vrede. 

 

Voor ons en voor wie bij ons horen, 

voor vreemden ver van ons vandaan, 

wees een vriend, een God, 

een land om thuis te komen.  

 

Marcel Weemaes 

Door Jezus weten we dat God alle mensen gunstig 
gezind is. Hij laat ons zelfs delen in zijn leven, dat 
nooit ophoudt. Daarvan heeft Jezus ons een teken 
gegeven tijdens het laatste avondmaal. 
 
Eerste lezing Ex. 24, 3-8 
 
Orgel    
 
Tijd voor  
de kinderen 
 
Evangelie    
Mc. 14, 12-16.22-26 

 
Homilie 
 
Voorbeden   
Wij bidden tot God voor alle mensen 
die regelmatig eucharistie vieren, hier in de kerk: 
dat wij hier samen levenskracht vinden 
in het Woord van God  
en in het Brood dat wij breken en delen. 

Wij bidden voor de kinderen en de jonge mensen, 
die hier met ons mee vieren: 
dat zij zich thuis voelen in onze gemeenschap 
en hier God leren kennen, die van hen houdt. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Wij bidden voor de zieke en oudere mensen 
die na deze viering de communie thuis ontvangen: 
dat ze zich gesterkt weten door Gods nabijheid 
en gedragen door onze geloofsgemeenschap. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Wij bidden ook voor de mensen 
die van hieruit de communie dragen: 
dat ze zich gezonden weten 
om Gods liefde bij mensen te brengen. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God. 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 
 
Ik geloof in Jezus. 
Hij wijst ons de weg 
naar wie klein is 
en kwetsbaar in het leven staat. 



Ik geloof in de heilige Geest 
Hij helpt ons 
en geeft ons de kracht 
om goed te zijn voor elkaar. 
 
Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 
Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God van leven, 
wij hebben brood en wijn op dit altaar gezet. 
In deze gaven leggen wij de vreugde en de zorgen 
van alle mensen hier in de kerk. 
Met deze gaven voelen wij ons ook verbonden 
met zieke en oudere mensen thuis. 
Schenk aan ons en aan hen uw Leven, 
zoals Gij dat getoond hebt in Jezus, uw Zoon. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
In tekenen van toekomst 
hebben wij ons leven hier verzameld: 
brood en wijn, dagelijkse inzet 
als bijdrage tot een samenleven 
dat feest wordt zonder einde. 
 
In uw naam zijn wij hier samen. 
Wij noemen U,  
vaak tastend en twijfelend, 
zoekend en hopend: 
‘God’ en ‘Vader’, ‘Roepstem’, 
‘Drager’, ‘Grond van ons leven’. 
 
Niemand heeft U ooit gezien. 
En toch zijt Gij aan het werk 
daar waar mensen elkaar vinden 
en van elkaar houden; 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 
 
Gij zijt aan het werk 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit, 
in blijvende verbondenheid, 
in elke trouwe inzet  
voor vrede en gerechtigheid. 
 
Wij zien U aan het werk in Jezus. 
De woorden die Hij sprak  
waren uw woorden en worden de onze,  
als wij leven, Hem achterna. 
In Hem zien wij wie Gij zijt  
en wat liefde vermag. 

Wij willen zijn herinnering in ere houden 
en we nemen Hem als inspiratie, 
als richtsnoer voor ons leven, 
als blijvende oproep en kracht 
om ook nu te doen wat Hij heeft gedaan.   
Die avond vlak voor zijn dood 
vatte Hij zijn leven samen, 
toonde Hij wie Hij was 
en wie Hij blijven wou voor ons.     (…) 
 
Dank zij Hem zijn wij hier samen 
en bidden wij U: 
doordring ons met uw Geest, begeester ons, 
steek kracht in ons, uw levenskracht, 
opdat in onze woorden  en daden 
iets van U zichtbaar wordt, 
opdat de stroming die met Jezus begonnen is 
met ons verder mag gaan. 
 
Dat vragen wij U 
voor allen die naast ons in het leven staan: 
voor hen van wie wij heel veel houden 
en voor hen van wie wij nog niet genoeg houden; 
voor hen die gestorven zijn (…) 
opdat hun leven bewaard blijve  
in uw en onze liefde. 
 
Dat vragen wij U ook 
voor allen die aan ons zijn toevertrouwd, 
voor hen die van ver of nabij 
met ons te maken hebben, 
voor allen die zich inzetten 
voor het welzijn van anderen 
en voor de grote mensenwereld 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
 
In het bijzonder bidden wij 
voor de oudere en zieke mensen 
bij wie wij de communie zullen dragen. 
 
Zend ons naar hen 
met handen vol vrede,  
met woorden van liefde, 
dat wij alle eer doen  
aan de nieuwe naam die Gij ons geeft: 
‘gebroken brood’,  
‘gedeelde wijn’, 
‘lichaam van Christus’. 
 
Onze Vader   
De mensen die straks de 
communie zullen dragen 
naar zieken en bejaarden, 
worden nu uitgenodigd om 
rond het altaar te komen. 
Samen bidden wij voor alle 
mensen die thuis op hen 
wachten. 


