
Wist je dat we zondag 8 maart 

vieren in het teken van  

Broederlijk DELEN? 

Aansluitend is er het 

solidariteitsmaal in Ons Huis. 

Verdere info hierover volgt nog, 

maar inschrijven kan alvast  

via de website: 

www.sintjozeftereken.be 

of de lijst, achteraan in de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We nodigen u graag uit voor volgend ‘geloofsgesprek'. 
 

Op woensdag 4 maart om 20u verwelkomen we  

Madelon Verton in de parochiezaal van Sinaai.  

Als kunsthistorica helpt zij ons 'te geloven in kunst':  

deze wetenschappelijke lezing wil aantonen  

hoe aan de hand van de christelijke beeldcultuur  

een bepaald thema uit de bijbel werd doorgegeven  

aan de geloofsgemeenschap. Het motief deze avond is: 

"noli me tangere" = "houd me niet vast”.  
 

Madelon is mama van drie kinderen  

(waarvan de oudste Dario, misdienaar is op Tereken)  

en wordt gedoopt in de Paaswake van zaterdag 11 april 

om 20u hier in de Sint-Jozefkerk. 
 

In één van de komende weken kan je in Kerk en Leven  

iets lezen over haar persoonlijk geloofsparcours. 

 
De kruisjes van hen die vorige maand  

overleden zijn, dragen we in ons  

midden. Zo nemen we deze mensen  

mee in ons gebed, in verbondenheid  

en dankbaarheid, in en vanuit liefde. 

 

Lied  samenzang 

 

Zingt voor het heilig hemels brood 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood: 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat, 
zingt voor de deur die open staat 
zingt voor de God die zingen laat: 
alleluia, alleluia. 
 
Welkom getuigenis van André De Meester  

(1951-2017). Hij schreef dit na het overlijden  

van zijn vrouw in 2016. 

“De grond van alles in het bestaan is de Liefde. 

Ik heb het gans mijn leven mogen ervaren: 

in mijn ouderlijk gezin, in de Chiro, 

in mijn huwelijk, in mijn werkomgeving, 

in de vrijetijdsbesteding.  

Zonder de liefde is het geen leven. 

Ik herinner me dat, toen ik een jongetje was, 

de Kerk grote reclameborden afhuurde  

met volgende tekst: GOD IS LIEFDE.  

En daarvan ben ik overtuigd. 

16 februari 2020 

Liefde Blijft! 

 

 
 
 

 

    Ubuntu:  



Maar er had net zo goed kunnen staan:  

LIEFDE IS GOD. 

Als we in het leven de gloed van de liefde ervaren, 

in contacten met anderen, in dingen die we doen 

of die anderen voor ons doen,  

dan ervaren we eigenlijk GOD.”  

- welkom aan de gehuwde koppels 

- welkom aan families van hen die gestorven zijn 

- welkom aan familie van Christa en Flanders Boys Choir 

- welkom u allen 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid  Paul van Vliet 
Deze tekst van Paul Van Vliet, kan gericht zijn naar  

een partner, een vriend of vriendin, een pleegkind  

of (klein)kind, maar voor gelovige mensen,  

kunnen we het ook richten naar God. 

 

Jij bent het beste wat mij is overkomen, 

Jij hebt het mooiste uit mij omhooggetild. 

Door jou heb ik toch nog kunnen reiken  

aan mijn dromen, 

aan wat ik ooit had willen zijn 

aan wat ik altijd heb gewild. 

Door jou kreeg ik de vrijheid om te kunnen kiezen, 

door jou heb ik het hoogste en het diepste  

opgezocht, 

door jou heb ik gewonnen, juist  

door dingen te verliezen, 

door jou heb ik alles 'op de groei' gekocht. 

 

En als ik ooit verslagen of doodgelopen 

zal neigen naar berusting en naar  

'goed, dat was het dan', 

zal ik door jou, ondanks alles,  

op morgen blijven hopen, 

en verder zoeken, nieuw verzinnen, 

weer proberen en beginnen 

aan een volgend hoofdstuk en een beter plan. 

 

Jij bent het beste wat mij is overkomen 

Omdat jij in mij geloofde en zei dat ik het kon. 

 

En omdat jij zei dat ik het beste was  

wat jou is overkomen, heb jij mijn grens verlegd, 

voorbij mijn horizon.   

 

Kyrie door Flanders Boys Choir 
Uit de Messe Breve van Léo Delibes (1815 - 1910)  

 

Gloria 

Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 

 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U 

dank voor uw grote heerlijkheid. 

Lied samenzang 
Ik hou van U van Noordkaap 
 
We waren bijna echt vergeten 
hoe schoon de zomer wel kan zijn 
zonder zorgen en zonder regen 
hoe schoon de zomer hier kan zijn. 
 
We waren uit het oog verloren 
hoe warm een weiland wel kan zijn 
open de vensters en open de ogen 
zie hoe schoon de zomers zijn. 
 
Ik hou van u, ik hou van u, 
ik hou van u, ik  hou van u, 
ik hou van u, ik hou van u ... 
Geef me een kus, geef me een kus, 
geef me een kus en vlug,  
voor de laatste bus, geef me een kus. 
 
Mededelingen  

 

Zending en zegen 
Motetto van Gioacchino Rossini (1792-1868) 

 
Gegroet, o Maagd Maria 
Richt uw blik op de aarde 
En ontferm u over uw kinderen. 

Dank aan het koor: Flanders Boys Choir  

olv Dieter Van Handenhoven  

en pianist Dirk Vermeir 



Gebed om vrede 

Gij God, geeft ons de moed 

om holle woorden achter ons te laten. 

Gij geeft ons de kracht om minder af te breken  

en meer op te bouwen. 

Gij geeft ons de eerlijkheid 

om te erkennen dat er zoveel is  

dat we konden doen, maar niet deden. 

Gij geeft ons het geloof  

dat elke vraag om vergeving 

door U wordt beantwoord met liefde. 

 Zo schenkt Gij ons uw vrede, Heer,  

  

 Geven wij zijn vrede aan elkaar door.   

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 
Ich Liebe Dich van Ludwig Van Beethoven  
   (1770 - 1827) 
 
Ik hou van jou als jij van mij 
bij avond en bij morgen. 
Geen dag nog deelden ik en jij 
niet samen onze zorgen. 
 

Slotgebed 

Gij, God, Gij leeft dieper in ons 

dan wij in onszelf, 

Gij doorgrondt hart en nieren 

en kent ons in onze diepste verborgenheid. 

Gij weet hoe wij zoeken  

naar een leven van volkomenheid. 

Maak ons hart ontvankelijk 

voor de ontmoeting met U die Liefde zijt. 

Wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk: 

we worden heel gelukkige mensen 

die elkaar tot zegen zijn. 

Om in stilte te lezen  Kris Gelaude 
 

Wek in mij de stilte  

om naar jouw verhaal te luisteren. 

Stel mij vragen die tot overweging stemmen. 

Geef mij redenen  

om het antwoord in jou zelf te laten kiemen. 

Vraag mij om vertrouwen  

dat onkreukbaar is. 

Gun mij een overtuiging  

waarmee ik ruggensteun 

kan bieden. 

Verleen mij het voorrecht 

om wat zwaar is  

mee te dragen. 

En wanneer je eenzaam bent 

neem dan de kleine gave  

van mijn vriendschap en mijn woord. 

Geborgenheid ligt soms in stille dingen. 

Heer God, hemelse Koning,  

God almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 

 

Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid  

van God de Vader. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen  
Door heel de Bijbel loopt als een rode draad de oproep 

om verbinding te zoeken, verbondenheid na te streven 

en te bouwen aan een broederlijke, solidaire  

samenleving. De woorden van Jezus klinken hard,  

helpen ons vooral te leven vanuit het hart. 

 

 

Eerste lezing Genesis 1, 26-27.29-30  

            Genesis 2,15.18  

 

Lied Verleih uns frieden van Felix Mendelssohn  

     (1809 – 1847) 

 
Geef ons genadig vrede, 
Heer God, in onze tijd. 
Er is immers niemand anders 
die voor ons pal kan staan 
dan U, onze God, alleen! 
 

Evangelie   Matteüs 5, 17-37  

 

Lied The lord is my shepherd van Howard Goodall  

      (°1958) 

God is de herder die waakt over mij. 
 

Homilie 

 

Voorbeden 
Bidden we voor hen die leven vanuit het hart 

en Jezus zien als bron van inspiratie, 

die ons helpen om deze liefde te beleven 

in onze geloofsgemeenschap. 

          = Daar waar liefde woont en goedheid, daar is God 



Bidden we voor hen die,  

vanuit respect en dialoog, 

de kans geven om te groeien in liefde en  

verbondenheid, hoe verschillend we ook zijn. 

Ubi Caritas ... 
 

Bidden we voor mensen die afscheid  

moesten nemen van een geliefd iemand. 

Ubi Caritas … 
 

En bidden we voor hen die zich mislukt voelen,  

al ging hun relatie hoopvol van start. 

Bidden we voor hen die gelukkig zijn 

in het samenzijn met anderen,  

in trouw en openheid,  

dankbaar om de jaren hen gegeven (…). 

Ubi Caritas … 
  

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Liefde  

als genadevolle kracht en zorgzame nabijheid. 

Ik geloof dat die liefde blijvend is  

en dat ze toeneemt in onze wereld  

en in de geschiedenis van de mens.  

Ik geloof dat die liefde zichtbaar en tastbaar is  

in iedere concrete daad van liefde,  

in de zorg en de aandacht van mensen  

voor elkaar en voor een rechtvaardige wereld.  

Ik geloof dat liefde blijft duren,  

ook wanneer mensen sterven 

en zij geborgen zijn in Gods dragende zorg. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Samen gekomen om geloof,  

samen gebonden in liefde, 

samen gesteld tot hoop, 

breken wij hier het brood, God,  

en delen wij de wijn. 

Gij zijt onze Gast die ons aan deze tafel voorgaat. 

Zo leven wij, met Jezus uw Zoon. Amen. 
  

Bidden 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. 

 

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 
  

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen mensen is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. Gij zijt de Bron  

waaruit onze liefde ontspringt. 

Daarom zingen wij U toe: 
  

 The Ground uit de Sunrise Mass van Ola Gjeilo (°1978)  
 Heilig, heilig ... 
  

Goede God, niemand heeft U ooit gezien 

en toch spreekt Gij tot ons  

in het lied van de armen. 

Gij zijt ons nabij in het hart van de ander, 

in de liefde van mensen onder elkaar. 

  
Gij zijt verschenen in Jezus Christus 

Hij heeft ons geleerd dat Gij onze Vader zijt: 

goed en mild en vol menselijke liefde. 
  

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid  

voorbereidde, (…) 

 
acclamatie: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

God, onze Vader, in dit uur,  

samen rond deze tafel, 

bidden wij voor hen die gestorven zijn (…). 

Mogen zij uw liefde ervaren.. 
 

Als de troost die we geven ons met elkaar verbindt 

en als de hoop begint bij het delen van pijn, 

dan God, bouwt Gij onder ons uw huis. 
  

Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 

Dat wij met nieuwe ogen kijken  

naar de nood in de wereld. 

Breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk, 

hoe verschillend ze ook zijn. 

Dan wordt deze aarde opnieuw  

bewoonbaar door onze liefde,  

onze goedheid en menselijkheid. 
 

Daarom bidden wij met Jezus' woorden. 
 

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  


