
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cafaith@Tereken -  

Uitwisselen over  

leven, geloof en gezin. 

Iedere 2e vrijdag van de maand. 

Ken je gezinnen die hierin 

mogelijks geïnteresseerd zijn? Geef het hen zeker door! 

Je kan daarvoor een kaartje nemen, achteraan in de 

kerk op één van de tafels. Facebook pagina:  

https://www.facebook.com/cafaithtereken 

E-mail: cafaith@sintjozeftereken.be 

Goed om weten: 

Dinsdag 20 oktober om 20u houden 

we een Tereken Overleg-t in 

feestzaal Ons Huis. Met de nodige 

afstand en geluidsversterking 

kunnen we uitwisselen over onze 

geloofsgemeenschap in deze tijden, ons eigen 

gevoel bij dit alles en welke mogelijkheden we zien. 

Piet Raes vertelt over: Madeleine Delbrêl (1904-1964).  

Zij weet immers als geen ander voor hem  

de kracht en de schoonheid van het geloof te 

verwoorden: een betoverende liefde die je vasthoudt en 

draagt doorheen het leven. Vanuit de vreugde van het 

geloof roept ze geloofsgemeenschappen op 'naar buiten' 

te gaan en in te zetten op een missionaire pastoraal. 
 

Uiteraard wordt de avond coronaproof georganiseerd: 

we voorzien handgel bij het binnenkomen en we zitten 

op 1.5 meter afstand van elkaar. Welkom!  

 

Intrede orgel 

 

Lied  voorzang 
Ooit toen maakte God de aarde, 
gaf haar zomaar als cadeau: 
al de dieren, bergen, bomen, 
zee en strand en zon en zo. 
Heeft Hij toen wel eens getwijfeld: 
is dat wel een goed idee? Geef je mensen zoveel 
vrijheid en wat doen ze daar dan mee? 
 
Refrein 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
dat het toch wel goed zal gaan. 
dat die heel gewone mensen voor zijn schepping 
borg gaan staan. 
 
Ooit liep Jezus over ’t water, 
Petrus zei: 'Dat wil ik ook'. 
Jezus riep hem en hij volgde 
tot die grote golf opdook. 
Zijn vertrouwen was verdwenen, 
’t water werd een zee van angst 
Jezus stak hem toen de hand toe, 
zijn nabijheid duurt het langst. 
   
refrein 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
dat het toch wel goed zal gaan. 
Want als Jezus heel dichtbij is, 
zal de mens niet ondergaan. 
 
 

 

Zondag 04 oktober 2020 

27e zondag a-jaar 

STARTVIERING 

ons 

wij 

door: 

mailto:cafaith@sintjozeftereken.be


Welkom 

… in deze startviering 

… samen met alle geloofsgemeenschappen  

van Sint-Niklaas in één parochie Heilige Nicolaas 

van Myra. 

… we verbinden ons in vertrouwen 

... 

Laten we hier samenzijn  

door, met en in de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. 

 

Stiltemoment 

Een kort moment om ons hart te verbinden 
met … 
 
Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid 

God in ons midden, op voorspraak van  

de Heilige Nicolaas van Myra, vragen wij U: 

 

Sterk ons vertrouwen in uw stille aanwezigheid, 

vaar met ons mee,  

ook wanneer we de bestemming niet zien 

en draag ons door de stormen van het leven. 

 

Geef dat wij elkaar blijven waarderen  

en bemoedigen 

dan kunnen wij teken en getuige zijn  

in deze wereld, begeesterd en onbevreesd. 

 

Geef dat wij in onze parochie in Sint-Niklaas 

als broers en zussen steeds zorgzaam omgaan  

met elkaar, kinderen van eenzelfde Vader. 

 

Dan kunnen wij ook vandaag weer  

danken en vieren 

dat Jezus in ons midden woont, 

dat wij gedragen worden in Gods vaderhand 

en telkens opnieuw voortgestuwd worden  

door zijn Geest. Amen. 

 

Gloria 
Christophe speelt op orgel: 
"Allein Gott in der Höh sei Ehr" (BWV 711)  

van Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

In de Duitse kerk is dit het 'Gloria'. 

Bij ons is de melodie gekend als  

"God in den Hoog' alleen zij eer" - Zingt Jubilate nr 588 

(oorspronkelijke tekst uit de 4e eeuw) 

 
U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij,  
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning. 
  

Onze Vader 
We nodigen u dit werkjaar uit om dit gebed  

telkens te bidden met open handen: als symbool 

voor het vertrouwen dat Hij ons schenkt. 

 

Vredewens 

Als wij aan Gods vrede gestalte geven, 

elkaar in lief en leed vasthouden, 

troosten en bemoedigen, 

kunnen stormen van twist en haat ons niet deren. 

Die Godsvrede zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap. 

 

Communie 

 

Gebed 

Op Jezus’ woord mogen wij ons geborgen weten 

in uw vaderlijke hand. 

Gelovend mogen we ontdekken 

dat Gij met ons zijt, in weer en wind. 

Dank U, Heer, dat Gij met ons scheep wilt gaan, 

en zich met ons verbindt, 

dat Gij ons leidt door de storm. Amen. 

 

Lied  voorzang 

Refrein 

Verbinden, verhalen van toen en van daar 
hertalen in woord en gebaar: 
zijn boodschap van hoe wij  
sinds oorsprong en tijd 
geschenk zijn van God aan elkaar. 
 

Handen die reiken en raken aan wat  
het mens'lijk begrip overstijgt. 
Handen verbinden, als God onder ons  
zijn ware betekenis krijgt. Refrein 

 

Zending 

en  

zegen 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen    Erwin Roosen 
Als heel je leven overhoop wordt gegooid, 

als ontgoocheling en verdriet  

als een storm over je heen razen 

als je dreigt weg te zinken  

in een moeras van 

eenzaamheid, 

juist dan wil Ik bij je zijn  

– zegt God – 

en vrede in je hart leggen. 

Mijn liefde en tederheid  

zal de storm in je binnenste  

tot rust brengen en een nieuwe toekomst  

van geluk voor je ontsluiten. 



Zo herinneren wij Jezus, 

die gegrepen als Hij was door liefde 

in uw woord de hoop ontwaarde. 

Die zoals een boom geworteld stond 

in het oervertrouwen 

dat geen mens kan groter worden 

dan wie naamloos voor de ander leeft. 

 

Want dat heeft Hij zelf gedaan. 

Bij zijn afscheid brak Hij brood 

en deelde het met allen. 

Dit gebroken brood is mijn bestaan, zei Hij, 

helemaal gewijd aan mensen. 

Eet hiervan en zorg dat ieder 

brood mag hebben om van te leven. 
 

voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 
 

Dankend met de beker in zijn handen 

herhaalde Hij: zoals deze wijn, jullie gegeven, 

zo geef Ik mezelf. 

Weet dat God niet anders wil bestaan 

dan in verbondenheid met mensen. 

Drink tezamen deze wijn 

en geef ook jezelf aan anderen te drinken 

in herinnering aan Mij. 
 

voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Zijn liefde werd door U beantwoord. 

Zijn hoop werd het begin van onze hoop. 

Geroepen hebt Gij Hem 

uit de stilte van de dood. 

Veel meer dan een herinnering 

is Hij geworden. 

Een levende, maar nu onschendbaar, 

die tot ons blijft spreken 

met het eerste en het laatste woord: 

'Vrees niet'. 
 

voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

 

Kom Geest, met dan onnoembare vertrouwen. 

Kom en troost ons. 

Doe ons opstaan in het licht. 

Open ons de ogen voor het onzichtbare 

waarin onze doden nooit veraf zijn. 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 

God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 

Gebed 

God en Vader, wij mogen erop vertrouwen 

dat Gij ons nabij zijt, 

ook als wij twijfelen aan uw aanwezigheid. 

Gij neemt ons bij de hand 

wanneer wij zoekend en struikelend 

op weg gaan naar de overkant. 

Op wie anders kunnen wij rekenen dan op U,  

die voor ons trouwe Liefde zijt 

in leven en in eeuwigheid. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Omdat psalm 107 begint met een uitroep van  

dankbaarheid 'Loof de Heer, want Hij is goed!'  

wordt die psalm een dankpsalm genoemd.  

Dit is een lied waarin een gelovige God dankt  

voor wat Hij heeft gedaan. Zo’n psalm vermeld 

t niet noodzakelijk alleen rozengeur en maneschijn.  

Ook in heel moeilijke situaties ervaren mensen  

dat God aanwezig is. 

Laat dat nu ook de boodschap zijn van het evangelie 

en van het logo van onze parochie. 

 

Lezing  Psalm 107: Gods liefde kent geen grenzen  

Dank God, want Hij is goed,  

zijn liefde kent geen grenzen.  

Dat zeggen de mensen die Hij heeft bevrijd.  

Sommigen varen met hun schepen op de zee,  

op weg naar verre landen. 

Ze zagen met eigen ogen  

de wonderen van God op zee.  

Op zijn bevel stak een stormwind op,  

die zwiepte de golven omhoog. 

Zij vlogen op naar de hemel,  

ploften neer in de diepten en vergingen van angst.  

Zij rolden en tuimelden, als dronkaards,  

aan hun stuurmanskunst hadden ze niets.  

In hun nood riepen zij God aan 

en Hij redde hen uit hun angst:  

Hij wist de storm tot zwijgen te brengen.  

Het geweld van de golven viel stil.  

Wat waren de zeelui blij toen die gingen liggen:  

God bracht hen naar de gewenste haven.  

Laat iedereen God danken om zijn liefde,  

om de wonderen die Hij voor mensen doet.  

Laat iedereen God eren,  

en voor Hem zingen in de tempel. 

 

Kindvriendelijk moment 

 

Evangelie   Matteüs 8, 23-27 

Jezus ik denk aan jou, Jezus,  

ik spreek met jou, Jezus, ik hou van jou. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gh1Vhkbi_6A 

 

Homilie  

https://www.youtube.com/watch?v=gh1Vhkbi_6A


Voorbeden 
Sprokkels uit de getuigenissen die mensen  

neerschreven in de viering van 20 september. 

Wij bidden dat kennis en wetenschap prioritair  

aangewend worden om drinkbaar water te maken  

dat toegankelijk is voor iedereen. 

 Ga met ons door de dagen, ga met ons… 
 

De frisheid van de ochtend, 

de klaarheid van het begin van een nieuwe dag, 

de zond die schijnt alsof het de eerste keer is, 

vogels die tsjirpen en fladderen en zo de vrolijkheid 

in de dag brengen, 

zo voel ik elke dag de kracht,  

de mogelijkheden van de nieuwe dag. 

Zo krijg ik de kracht en de moed om zonder hem, 

maar met Hem de dag te starten  

en met twee handen vast te nemen. 

Ga met ons door de dagen, ga met ons… 
 

Wij danken God die aan het werk is  

in twee jonge koppels die samen, 

vol enthousiasme een brug willen bouwen  

naar andere jonge ouders. 

We bidden dat hun initiatief "Cafaith@Tereken" 

mag slagen en zo jonge ouders verbinden, 

zo ook met de hele geloofsgemeenschap. 

Ga met ons door de dagen, ga met ons… 
 

Wij bidden voor onze nieuwe regering  

en alle politici: 

dat zij moedige beslissingen durven nemen 

die mens en wereld ten goede komen. 

Ga met ons door de dagen, ga met ons… 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat het leven ons geschonken is 

door God, onze Vader, bron van liefde. 

 

Ik geloof dat ik geroepen ben 

om mee te werken aan een toekomst 

die voor elke mens menswaardig is. 

 

Ik geloof in die mens 

die wij kennen als Zoon van mensen 

en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen 

die over het hoofd werden gezien. 

 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

wanneer wij in zijn naam samen zijn 

en wij elkaar levenskansen geven. 

Ik geloof dat zijn Geest 

ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

Ik geloof dat wij eens zullen leven 

bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 

Amen. 

Offerande 
Er is geen omhaling, wat niet wegneemt  

dat wij dankbaar uw gift ontvangen,  

dat kan in het mandje achteraan in de kerk. 

 

Gebed over de gaven 

Bang en benepen  

hielden Jezus’ vrienden zich gedeisd. 

Buiten woedde de storm; de wind zat tegen. 

Ze braken het brood, deelden de wijn,  

zagen Hem staan en hoorden Hem zeggen: 

"Vrees niet. Dit ben Ik, mijn leven met u gedeeld." 

Heer, Gij zijt ook ons wakend nabij  

in dit brood en deze wijn. Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Liefde brengt dit leven voort. 

Liefde geeft er schoonheid aan. 

Liefde laat ons bij elkaar wonen. 

Liefde is de kracht die ons doorstraalt. 

Liefde kan ons over water dragen. 

Liefde spreekt door alles heen het laatste woord. 

 
voorzang 
Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 
 

Hoop geeft licht aan onze ogen. 

Hoop wil als een fakkel  

doorgegeven worden. 

Hoop helpt ons verdriet doorleven. 

Hoop reikt verder dan de verste grenzen. 

Hoop heeft mensen nooit bedrogen. 

Hoop is uit uw naam geboren  

en ons toegezegd. 
 

voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 
 

In vertrouwen vieren wij het leven. 

In vertrouwen vinden wij geluk. 

In vertrouwen leren wij de liefsten los te laten. 

In vertrouwen zullen wij de kwetsbaarheid 

doorstaan. 

In vertrouwen groeien wij de angst te boven. 

In vertrouwen gaan wij door de diepten 

van de dood en voor hen bidden die gestorven zijn 

(…). 

 
voorzang 

Dat gedenken wij dankbaar, God van liefde, 
God van hoop, Gij de grond van ons vertrouwen. 


