
Lied God is mijn Herder 

God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon, 
Hij laat voor ’t oog van zijn vijand mij eten, 
heeft mij zijn lavende beker geboon: 
‘k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten.  

Welkom 

Bidden om nabijheid  Marcel Weemaes 
Als ik geen goede herder ben geweest, 
niet uiterharte zorgzaam, 
niet lief en niet geduldig 
voor wie mij als toeverlaat zochten. 

Vergeef mij, maak mijn hart bereid. 

Als ik niet op mijn stappen terugkeerde 
om wie vermoeid was op te halen 
en om te troosten wie verstrikt geraakte 
in doornen van groot lijden, 
als ik niet om vergiffenis vroeg 
aan wie ik erg had zeer gedaan. 

Vergeef mij, maak mijn hart bereid. 

Als ik mij te weinig aan de liefde heb gewaagd, 
het herderschap van wie mij liefheeft niet vertrouwde, 
als ik mijn vrienden niet om bijstand heb gevraagd. 

Vergeef mij, maak mijn hart bereid. 
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Mijn Herder 

zijt Gij 
Luc Blomme 



Gloria 

Gebed   

Gij, die ons blijvend zoekt,  
die niets liever wilt  
dan ons te laten delen in uw feest van liefde,  
doe ons inzien  
dat wij voortdurend leven uit uw hand. 
Kom ons tegemoet,  
wek ons steeds opnieuw tot leven,  
omkleed ons met uw vreugde. 
Dan zullen wij met ons hart  
uw hart verstaan dat warm klopt voor elke mens. 
Amen.  

Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing herinnert Mozes  
God aan zijn trouw tegenover zijn volk. 
Op grond van die trouw is God bereid  
tot vergeving en barmhartigheid. 
In de evangelielezing leert Jezus ons dat God  
ons met al zijn liefde blijft zoeken, ook als de mens 
God de rug toekeert. 

Eerste lezing Exodus 32, 7-11. 13-14  

Orgelspel 

Een moment voor de kinderen 

Evangelie  Lucas 15. 1-10  

Homilie 

 

 



Lied  

 

Langs veil’ge paden leidt Gij mij, 
omwille van uw Naam. 
Langs donk’re krochten ga ik vrij, 
gerust want wij zijn saam. 

Voorbeden 

Laat ons bidden 
om barmhartigheid in deze wereld, 
om deernis om wat verloren raakt 
aan menselijke waarden en warmte; 
dat wij lijden wanneer gebed en goedheid, 
liefde en trouw, 
begrip en vergeving 
waar dan ook zoek zijn geraakt. 
Dat wij samen op tocht gaan 
om het verlorene weer te vinden.  
Laten we bidden: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer 

Bidden wij ook dat er vreugde komt 
in deze wereld, 
vreugde om wat gevonden werd,  
drachme of schaap, 
kind of vriend, 
leven of uitzicht; 
vreugde om nieuwe bewogenheid 
en vernieuwde inzet, 
om geschonken vergeving, 
om nieuwe kansen en nieuwe moed. 
Vreugde om een nieuw begin. 
Laten we bidden: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

 



Bidden wij ook voor mensen 
die het moeilijk hebben, 
mensen die ziek zijn 
en leven met vragen, 
mensen die een geliefd iemand  
hebben verloren en geen troost vinden, 
mensen die eenzaam door het leven gaan. 
Dat zij zich laten vinden 
zodat het leven voor hen 
weer leefbaar wordt. 
Laten we bidden: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer 

Bidden wij voor wie ons gebed gevraagd werd (…) 
Moge God hen vinden en als een warme herder  
thuisbrengen in zijn eeuwige liefde. 
Laten we bidden: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer 

Geloofsbelijdenis naar Frans Cromphout 

Ik geloof in God,  
de God der Beloften, 
die ons tot leven roept, 
die verdrukten opricht en zwakke mensen 
thuisbrengt. Hij is de levende God. 

Ik geloof in Jezus, 
die gekomen is om te zoeken en te redden  
wat verloren was 
die zich gegeven heeft voor alle mensen, 
om de verspreide kinderen van God  
samen te brengen in één huis. 
Hij is de Hoop van de wereld. 

Ik geloof in de Geest,  
de Geest van vrede en eenheid 
die ons eenzelfde taal doet spreken,  
die ons tot gastvrijheid nodigt 
die waar zal maken al wat ons werd beloofd. 
Hij is de Geest van de beloften. Amen. 

Offerande 

Gebed over de gaven 

God en Vader, 
God, in brood en wijn 
willen wij u dankbaar herkennen 
en gelovig uitspreken wat wij hier doen : 
Uw liefde vieren rond deze ene tafel, 
samenzijn in vriendschap en goedheid 
en lief en leed proberen delen met elkaar. 
Hier vieren wij uw menslievendheid 
en vermoeden uw nabijheid 
in deze gaven hier en nu 
en alle dagen die komen. 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. 

Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan  
te verzekeren, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen  
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 

Wij danken U, God,  
voor mensen die rust en stilte 
brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen  
in de grootheid van anderen. 

Wij danken U, God, 
voor mensen  
die hongeren naar gerechtigheid, 
die lijden omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 

Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen  
voor vergeving en verzoening. 

Wij danken U, God, 
voor mensen  
die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 

Wij danken U, God, 
voor mensen die zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. 
Want Hij is voor ons brood en wijn geworden, 
tot kracht en vreugde voor ons allen. 

Geen andere zekerheid is ons gegeven,  
Heer God, dan op weg te zijn naar U. 

Ons zoeken naar U  
maakt ons tot een volk onderweg. 
Mensen die verdwalen  
worden toegesproken 
door Jezus, uw Zoon, die ons de Weg wees. 

Want toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden 
aan tafel zat, gaf Hij hun een heilig teken (…). 

 



Verkondigen wij de kern van ons geloof:  

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg  
in de geest van Jezus, uw Zoon: 
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 
paden van gerechtigheid  
en onderlinge vrede; 
dat wij het leven leefbaar maken  
en het puin ruimen van ons egoïsme. 
Dat ook wij niet vergeten  
hen die gestorven zijn. 

Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar Gij laat U wel vinden 
in mensen die van elkaar houden, 
genade zijn voor elkaar 
en uw schepping eerbiedigen. 

Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar Gij geeft Uzelf aan ons, 
in een medemens, in een geliefde, 
in een reisgezel, in een zieke, 
in Jezus, de dienaar van de wereld. 

Doe onder ons herders opstaan 
die het vuur van uw goedheid  
brandend houden, 
die uw licht laten stralen  
waar mensen de weg kwijt raakten. 
Daarom bidden wij samen  
met Jezus’ woorden:  

Onze Vader 

Vredewens 

De wereld heeft zoveel nood  
aan goede Herders, 
die aandacht hebben voor iedereen,  
ook de gekwetste mens; 
herders, die mensen leiden  
naar vredige wateren. 
Daarom vragen en wensen we  
dat die vrede van God  
in ons hart en in de wereld mag komen. 

 

 

 

 



Communie 

Ondertussen kan je in stilte mijmeren  
bij dit schilderij van Sieger Köder. 

Gebed   

God, onze Vader, 
help ons te leven in het besef  
dat Gij genadig naar ons op zoek zijt. 
Sterk ons vertrouwen in uw zorg en barmhartigheid 
die groter zijn dan ons falen. 
Wijs ons - elke dag opnieuw - 
de weg van Jezus, uw Zoon, 
die ons thuis doet zijn bij U, 
onze Vader tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Lied  

Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, 
teken van vrede zijn, zo trouw als Hij. 

Mens voor de mensen zijn … 
 

Mededelingen 

Zegen en zending 



Maandag 12 september: 

Startviering met de Heilig-Hartschool  
in drie groepen: 

-5e en 6e leerjaar: om 8u45 

-2e tot 4e leerjaar: om 9u30 

-1e leerjaar en kleuters: om 11u. 

Sluit gerust aan! 

STARTVIERING EN DANKVIERING  

25 JAAR "LIEVE" PASTOR OP TEREKEN 

Hiermee willen we alle mensen van de  
bewegingen en werkgroepen die werkzaam zijn 
in de geloofsgemeenschap van Sint-Jozef  
Tereken uitnodigen op zondag 18 september 
om 10u30 in Terekenkerk  
voor de startviering. 

We starten een nieuw werkjaar  
waarin we "LICHTPUNTJES"  
willen zoeken, zien, zijn,  
uitdragen, (doen) ervaren, ... 

Graag hadden we dat elke groep  
vertegenwoordigd is want ..  
we vieren en danken dan ook dat Lieve  
al 25 jaar onze pastor is. 

Iedereen is welkom in deze gebedsdienst. 

Een viering met een extra feestelijk strikje  
(of staartje?). 


