
  

Ronde 2: naam voor onze parochie. 
De nieuwe naam die we zoeken is bedoeld te 

gebruiken voor het grote geheel van Sint-Niklaas.  

De selectie van 5 namen vind je op de tafel bij 

binnenkomen.  Geef ons jouw voorkeur door  

en steek het in de doos voor 16 februari aub.  

Je kan dit ook doen via: 

www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-niklaas. 

Of via de nieuwsbrief parochie in Sint-Niklaas 

Als je daarvoor wilt aanmelden, ga naar dezelfde 

website en klik op 'blijf op de hoogte'. 

Komende tijd op Tereken: 
 
 
Zondag 02/02: 10u30: 

Gezinsviering voor lichtmis met dopelingen, 

vormelingen én het schoolkoor Heilig-Hart. 

Natuurlijk met een pannenkoek nadien! 

Zondag 09/02:  

10u30: Gezinsviering met eerstecommunicanten 

en jeugdkoor Mozaïek. 

15u00: Benefietconcert 'armoede in eigen buurt'. 

Kaarten te koop bij Isabel, achteraan in de kerk. 

Zondag 16/02: 10u30:  

Viering met jong gehuwden, in samenwerking met 

de Flanders Boy's Choir.. 

Zondag 23/02: 15u00 

Bisschopswijding in Gent, wie met de bus mee wilt 

rijden: geef deze week je naam door  

of noteer het op het bord. 

 

Lied   

Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken, 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend, door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, 
wij worden verstaan. 
 

Welkom  

 

Stiltemoment 

 

Bidden om nabijheid 

Mensen zijn soms vastgelopen,  

verstrikt in eigen schuld of onmacht. 

Gij zijt de God die hen bevrijdt.  

25 januari 2020 

3e zondag door het jaar A 

 
 
 

 

    Mensen  
op-vangen 



Mensen voelen zich soms minderwaardig,  

zitten in zichzelf gevangen.  

Gij zijt toch de God die ruimte schept.  

Mensen komen soms tot inkeer,  

gaan een heel nieuw leven tegemoet.  

Gij zijt toch de God die met hen meegaat. 

God is trouw aan zijn belofte,  

en is ons barmhartig . 

Waar wij tekortschieten,  

neemt Hij ons bij de hand 

en brengt ons naar het licht van zijn Koninkrijk. 

Amen. 
 
Gloria 

 = looft de Heer, onze God, alle volkeren. 

 

Gebed  

God,  

naar kleine mensen en zieken,  

hebt Gij uw Zoon gezonden.  

En ook ons zendt Gij.  

Laat ons lichtbrengers en mensenvissers zijn.  

Mensen die oog en oor en hart hebben  

voor elke medemens. Amen. 

 

Eerste lezing Jesaja 8, 23b-9, 3  

 

Orgel 

 

Evangelie  Matteüs, 4, 12-23 of 12-17  
Jezus ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek over Jou, 

Jezus ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen,  
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop: 
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

Vacature kerkraad Tereken 

Zorg je mee voor ons kerkgebouw en de 

pastorij? Stel je dan kandidaat voor de 

kerkraad vóór 1 februari a.s. Zie infoblad  

aan de zuil van het koffiehoekje.  

Meer info bij Dirk Adriaenssens of deken Raf. 



 

Slotgebed 

Dat wij in elkaar zien wat Gij in ons ziet: 

uw beeld en gelijkenis. 
 

Wie die ander ook is, 

hij is niemand minder dan uw mens. 

Dat wij hem noemen bij zijn diepste naam, 

hem aanspreken op zijn glanzende kern. 

 

O God, dat wij elkaar herkennen en omhelzen 

als kinderen van U, één en dezelfde Vader. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  JP Vermassen 

Mij inzetten voor uw Kerk? 

Met steeds minder mensen... 

Met zulke trage veranderingen… 

Met zoveel tegengestelde meningen? 
 

Mij inzetten voor uw Kerk? 

Met meer vragen dan antwoorden… 

Met grote onwetendheid over morgen… 

Rondom mij leeft men anders: 

‘er is ook leven zonder Kerk.’ 
 

Iets in mij, sterker dan mezelf, 

blijft mij aantrekken in uw Kerk. 

Uit haar verleden  

licht voor mij haar toekomst op. 

Ze is te zoeken in de verhalen 

over nieuwe Geestkracht, doorheen ballingschap, 

over nieuw Opstaan na eerst loslaten en sterven. 
 

Als ik dan toch maar weer eens voel: 

het haalt allemaal niets uit, 

als ik dan toch maar weer eens denk: 

ik geef het beter op, 

doe dan weer een appél op mij, God. 

Voorbeden 

Bidden wij voor hen die, 

nuchter en vastberaden  

het Rijk van God gestalte willen geven: 

afwegend of het goede kan worden gerealiseerd,  

overwegend hoe het kwaad kan worden geweerd. 

Heer, aanhoor ons ... 
 

Bidden wij voor hen die bezield en bevlogen  

werken aan de opbouw van het Rijk van God.  

Voor hen die durven verder kijken dan de feiten,  

die durven zeggen:  

hoe wij ook rekenen en cijferen,  

Gods plan met mens en schepping gaat door. 

Heer, aanhoor ons ... 
 

Bidden wij voor ons die hier samen zijn:  

de één met de gaven van het hoofd,  

een ander met de gaven van het hart,  

en weer een ander met de gaven  

van de helpende handen. 

Dat wij juist in die verscheidenheid  

Gods droom gestalte mogen geven.  

Heer, aanhoor ons ... 
  

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit  

om deel te hebben aan zijn liefde. 

  

Ik geloof in Jezus Christus,  

die aan de liefde van God gestalte heeft gegeven. 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan  

dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

  

Ik geloof dat zijn Geest  

mensen blijft bezielen en oproepen  

om de weg van de liefde te gaan. 

  

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen, 

hier en over de grens van dit leven. Amen. 

  

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God, onze Vader,  

aanvaard in onze gaven onze bereidheid  

Jezus te volgen  

en laat uw Koninkrijk op aarde komen,  

vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.   

  

 



Gebed 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, wij danken U 

omdat Gij een God van liefde zijt, 

een God die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 

 

Wij danken U  

omdat Gij de naam van elke mens 

geschreven hebt in de palm van uw hand. 

 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 

in elke goede mens, in ogen vol mildheid, 

in een teder gebaar. 

Overduidelijk hebt Gij dat getoond 

in Jezus, uw mensgeworden Zoon. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt 

of tactvol corrigeert. 

 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 

 

Als liefde ook ons hart beroert, 

onthullen wij iets van uw gelaat. 

Omdat wij dit ervaren,  

danken wij U met deze woorden: 

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. 

 

 

Hij was met mensen begaan, 

deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, 

maar gaf mensen nieuwe kansen. 

 

Vooral in de nacht (…) 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstandig belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 

Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest opdat ook wij voor elkaar 

genade zouden zijn. 

 

Wij bidden om warmte en leven 

voor hen die gestorven zij (…), 

dat ze opgenomen worden  

in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 

 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

de man uit Nazareth, 

die U 'Abba’' zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

 

Bidden we daarom het gebed dat Hij ons leerde. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede  

"Kom achter Mij aan.  

Ik zal van jullie vissers van mensen maken." 

Waar wij onszelf zoeken, God, klinkt uw woord:  

"Gooi uw netten uit om mensen op te vangen". 

Waar uw opdracht ons zwaar valt,  

zegt Gij: "Vrees niet. Ik ben met u". 

Uw vrede schenkt Gij ons  

in uw woord en uw genade. 

Uw vrede maakt ons tot doeners  

van uw Boodschap. 

 
Die vrede van de Heer zij altijd met u... 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


