
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. 

De feestelijke editie van  
25 jaar parochieweekend  
willen we graag vieren met ieder van u erbij! 
We zingen een frisse noot, 
we luisteren naar een warm woord, 
we componeren mee aan een muzikaal gebeuren, 
we bewegen op eigen kracht, 
ieder naar Godsvrucht en vermogen. 

In het bijzonder hopen we dat  
ook (jonge) gezinnen zich aangesproken weten 
om dit 'evenement' mee te maken. 

Verder info volgt zeker nog. 
De datum kan alvast op de kalender: 

Zaterdag 30 september  
en zondag 1 oktober 2017 
in de Oude Abdij van Drongen. 

Het lichaam van Christus, 
het leven van Jezus 

De kruisjes van hen die vorige maand overleden zijn, 

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  
gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden. 

Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 

In deze woorddienst met communie brengen we ook het 
evangelieboek en geconsacreerde hosties in ons midden. 

Lied 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Welkom 
Jezus verbindt ons met God. 
Zijn woord, zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis 

wordt samengebracht in het teken van het brood. 

Daarvoor willen we op deze sacramentsdag danken. 
Van dit geloof willen mensen delen.  

Sacramentszondag 
jaar a - 18 juni 2017 



Bidden om Gods nabijheid 
Niemand van ons weet wie Gij zijt, God. 
Niemand van ons heeft U in pacht. 
Gij zijt als liefde:gewoonweg te beleven. 
Gij zijt als lijden:  
ermee vechten en in het leven verweven. 
Gij zijt als geluk: om volop van te genieten. 

Gij schuilt in het hart van mensen  
die simpel en bescheiden goed doen. 
Gij zit wijze en deemoedige mensen in het bloed. 
Gij gaat blij mee met ieder 
die U zoekt en meemaakt, 
met allen die, waar ook ter wereld, 
vredig met elkaar omgaan. 

Blijf u dan ook ontfermen over uw mensen. 

Lied 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 

Gebed  
God, als wij hier samenzijn, 
richten wij ons  tot U. 
Wij weten ons immers door U gedragen 
in het leven van elke dag. 
Wij geloven dat Gij ons nabij zijt, 
ook als wij het moeilijk hebben 
en vol zitten van verdriet. 
Inspireer ons door uw woord, uw aanwezigheid 
en door de ontmoeting met mensen,  
opdat ook ons leven gevoed wordt 
door de kracht die Gij in ons losmaakt. Amen. 

Zegenlied 

Zending 



Communie 

Slotgebed 
God, 
wij durven geloven 
dat Gij ons elke dag laat genieten 
van zoveel moois en zoveel goeds rondom ons 
en vooral van mensen om ons heen, 
elk op een eigen manier 
beeld en sacrament zijn  
van uw liefde en uw goedheid. 

Hou in ons de verwondering levend 
en help ons het mooie en het goede 
naar waarde te schatten 
en ervan te genieten. 
Laat ons daarin kracht vinden 
om te leven, elke dag opnieuw. Amen. 

Mededelingen 

Om in stilte te lezen 
Brood geeft leven.  
Het geeft kracht en energie  

om het leven aan te pakken,  
om ziektes te overwinnen,  

om te werken aan een wereld 

waarin het goed leven is ...  

Als Jezus zegt dat Hij brood is,  
dan zegt Hij  

dat Hij net als brood  

mensen kracht en energie geeft 
om het kwade te overwinnen,  

om van de wereld  
een betere wereld te maken.  

Als christenen deelnemen aan de communie,  

dan zeggen ze dat Jezus in hun leven is als brood, 

dat Hij hun de kracht geeft  
om wat Hij zei en deed  

in realiteit om te zetten.    C. Leterme. 

Inleiding op de lezingen 
Door Jezus' leven en voorbeeld is brood méér dan brood 
geworden, zeker wanneer wij als gemeenschap  

rond Hem samen komen. 
Het lichaam van Christus is het leven van Jezus. 

Lezing 1 Korintiërs 10,16-17 
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, 

gemeenschap met het bloed van Christus?  
Geeft niet het brood dat wij breken,  

gemeenschap met het lichaam van Christus?  

Omdat het brood één is,  
vormen wij allen tezamen een lichaam,  

want allen hebben wij deel aan het ene brood. 

Orgel 

Evangelie    Johannes 6, 51-58 

"Ik ben het levende brood dat uit de hemel is  
neergedaald. Als iemand van dit brood eet,  
zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, 
is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld." 
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zei-
den: "Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?" Jezus 
sprak daarop tot hen: "Voorwaar, voorwaar,  
Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en 
zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.  
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,  
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan  
op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en 
mijn bloed is echte drank.  
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,  
blijft in Mij en Ik in hem.  
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben  
en leef door de Vader,  
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.  
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.  
Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en 
niettemin gestorven zijn:  
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven." 

Acclamatie 

Ik ben het levend Brood,  
dat uit de hemel is neergedaald. 
Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid.  
Alleluia, …. 

Homilie 

Voorbeden 
Wij keren ons af  
van alles wat echte verbondenheid verstikt, 
rivaliteit, afgunst, pretentie, egoïsme. 

Wij bidden U, God 
dat Gij ons hart opent voor elke mens 
die wij ontmoeten. 



Wij keren ons af van 'ieder voor zich' 
en het recht van de sterkste. 
 
Wij bidden U, God  
dat Gij ons inspireert 
tot echte dienstbaarheid voor elkaar. 
 
Wij keren ons af  
van onverschilligheid en ongeduld 
die ons hinderen om te zien  
wat we voor kinderen kunnen betekenen. 
 
Wij bidden U, God  
dat wij waakzaam zijn om te ontdekken 
hoe het schone, het goede en het ware  
in kinderen kunnen gedijen. 
 
Wij keren ons af van elke drang naar prestige 
en opzienbarende prestaties. 
 
Wij bidden U, God  
dat Hij ons helpt te geloven  
in de kracht van het kleine in ieder mens. 
 
Wij keren ons af 
tegen alles wat mensen dood maakt. 
 
Wij bidden U, God, 
voor mensen die gestorven zijn. 
Dat zij mogen verder leven  
in de liefde van uw zorgende handen 
 
We bidden voor ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in de God van het Verbond, 
wiens naam is: 'Ik ben er voor jou'. 
 
Ik geloof in de God van Jezus, 
als een Vader met ons op weg, 
naast ons in goede momenten, 
ons dragend als het moeilijk wordt. 
 
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 licht in ons brandend. 
 
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    
Het brood als teken van Jezus staat in ons midden. 
Het wordt gedeeld, zoals ook mensen hun gaven delen 

naar het voorbeeld van Jezus' leven. 

 
Bidden bij brood van leven 
Goede God, 
wij danken U voor het brood 
uit kleine korrels graan geboren. 
 
Wij danken U voor alle leven 
voor alle geluk 
dat ons zomaar in de schoot is gevallen. 
 
Wij danken U voor Jezus, 
die wil dat wij gelukkig zijn    
en daar alles voor gaf. 
 
Maak ons dan vriendelijk en geduldig 
dat wij licht brengen en warmte 
overal waar wij gaan. 
Om Jezus' wil, amen. 
 

Onze Vader 
We nodigen alle mensen die voor iemand de  

communie meedragen uit om rond het altaar  
te komen en zo samen te bidden. 

    
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 en vredewens 
Heer Jezus Christus,  
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik u" 
Gij hebt uw vrienden opgeroepen  
om die vrede verder uit te dragen. 
Geef dat ook wij uw oproep blijven verstaan 
en mensen van vrede zijn. Amen. 
 Die vrede zij altijd met u. 
 Delen wij die Godsvrede 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. 

 


