24e zondag b-jaar
16 september 2018

Bij Jou
ben ik geborgen
We dragen de kruisjes van hen die vorige maand
gestorven zijn in ons midden
en nemen alle overledenen mee in ons gebed.
-Een weekend bedoeld voor kinderen,
jongeren én ouderen
-Een weekend van ontmoeting, gesprek, wandelen
in de tuin, vieren, samenzijn, …en nog veel meer.
Inschrijven kan vandaag nog ….

Lied

Nog niet ingeschreven voor het parochiefeest
van zaterdag 22 september om 17u in de
Sint-Nicolaaskerk en aansluitend in de Eglantier?
Zeker doen! Via deze link www.kerknet.be/parochiesint-niklaas/evenement/aanstelling-nieuweparochieploeg-en-parochiefeest.
of op het secretariaat van Tereken.

Naar aanleiding van de
Nationale Ziekendag bieden wij in onze parochie
op drie plaatsen een gemeenschappelijke
ziekenzalving aan voor mensen waarvan het
leven kwetsbaar is geworden door ziekte of leeftijd.
Zondag 7 oktober in de eucharistieviering:
- 9u30 in de kerk O.-L.-Vrouw ten Bos,
Nieuwkerken
- 11u00 in de kerk O.-L.-Vrouw Bijstand
Sint-Niklaas
Zaterdag 13 oktober tijdens het samenzijn
van Welzijnszorg Tereken:
14u30 'in Ons Huis', Schoolstraat 270
Sint-Jozef-Tereken
Het sacrament van de zieken is een ritueel waarin
gebeden wordt om kracht en vertrouwen in een heel
moeilijke fase van het leven bv ouderdom, ziekte,
medische ingreep… Daarom is het goed dat we jaarlijks
dit sacrament vieren. Zo kan het een steun zijn om te
leven in moeilijke dagen.
Tijdens de viering worden de handen op het hoofd
gelegd als teken van Gods nabijheid; het voorhoofd en
de handen worden gezalfd met ziekenolie terwijl de
priester zegt: "Mag door de zalving de Geest van God in
u wonen, de kracht van God u vervullen, en de hoop op
God ontwaken in uw hart".
Wil je graag meer informatie of aansluiten bij één van
deze vieringen, neem dan contact met Rita Janssens,
03 7777411 of het secretariaat van Tereken 03 7761107.

Zijt Gij de God die komen zal
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde.
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Welkom
Gebed om nabijheid

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Lied

Verschijn ons als een dageraad,
Gij zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Eer aan God
Eer aan God in de 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.
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.
Gebed
God, in Jezus mogen wij uw Zoon herkennen.
Hij is voor ons de Messias, Hij brengt ons leven.
Maak ons tot mensen waarop Gij kunt rekenen.
Laat ons als rotsen in de branding zijn.
Wij vragen het U, door Christus onze Heer. Amen.
Inleiding op de lezingen
Eens gekozen, blijft gekozen.
Dat is het parool van de 'lijdende dienaar' in de eerste
lezing: hij deinst niet terug, want God zal hem helpen.
Dat is ook de houding van Jezus in het evangelie:
vastberaden slaat Hij de weg naar Jeruzalem in
en geen Petrus zal Hem tegenhouden.
'Wie is Hij toch?'

Eerste lezing

Jesaja 50, 5-9a

Orgel
Evangelie
Homilie

Marcus 8, 27-35

Als God het hart van kleine mensen
tot zijn thuis wil kiezen,
dan kunnen wij alleen maar geven,
nooit meer iets verliezen.
Mededelingen
Zending en zegen

Zondag 23 september 10u30:
Gezinsviering - startviering
van onze geloofsgemeenschap.

We verwelkomen graag alle leden
van onze bewegingen en werkgroepen,
de vormelingen en hun ouders,
en natuurlijk ieder van u!!
Het jongerenkoor Gaudeamus van Sinaai
komt met ons meezingen!
Een bijzondere start dus
van het nieuwe werkjaar!

Gebed om vrede en vredewens
Een wereld zonder haat en geweld,
een wereld van vrede:
het is de droom van iedere mens.
Daarom bidden we:
God, geef ons vrede met onszelf
en het vermogen om begrip en respect
op te brengen voor elkaar.
Niet dat dat alle afgunst, verdriet en pijn
daardoor verdwijnen,
maar misschien toch al heel wat.
Dat uw vrede altijd met ons mag zijn.
Geven wij elkaar een teken van die vrede!

Communie

Om in stilte te lezen Toon
Hermans
Soms kniel ik ergens neer
soms voel ik even dat er wonder
is
… en meer
ik kan niet zeggen wat
dat is 't of ik héél even maar
de zin der dingen zie
en 'k fluister twee, drie woorden
ik weet niet tegen wie
in bed in bad of in de stad
of in een stille laan

Slotgebed
Dank U, God,
voor uw aanwezigheid in ons midden.
Blijf over ons waken
als wij weer eens onze eigen weg opgaan.
Herinner ons eraan
dat wij gekozen hebben
om met U ons levenspad te gaan.
Versterk ons geloof en ons vertrouwen
dat wij bij U geborgen zijn.
Dan hebben wij
niets meer te verliezen.
Amen.

Voorbeden
Geloven vraagt meer van ons
dan spreken met de mond.
Daarom bidden wij
om bewogenheid en daadkracht,
om enthousiasme en goede moed
voor onszelf en voor allen die ons leiden.
Geloven wordt zichtbaar
in onze manier van leven
en onze dienstbaarheid aan elkaar.
Daarom bidden wij
om onderlinge liefde,
om solidariteit,
om zorg voor hen die rouwen om het verlies
van een geliefde.
Geloven is vaak een lange, moeizame weg is.
Daarom bidden wij
om doorzettingsvermogen,
om uitzicht en vertrouwen in de toekomst,
om mensen die willen samenwerken
en zich laten inspireren door Gods Geest.
God, zend ons uw Geest en zet ons op weg,
uw toekomst tegemoet. Amen.
Belijdenis
Huub Oosterhuis
Geloof ik in God, Vader Almachtig?
Als GELOVEN betekent:
ik hoop, ik verlang naar,
ik vertrouw mij toe aan,
ik zet mij in, ik leef voor,
ik leef het woord van God.
Als GOD betekent:
begin en nieuw begin, bron van nieuw begin,
vrijheid scheppende vrijheid,
bron van licht van licht van licht.
Als VADER betekent:
moeder-en-vader, ouderschap.
En als ouderschap betekent;
ruimte geven, ruimte behoeden,
ruimte herstellen,
opdat geen mensenkind bedreigd, geslagen,
geofferd wordt.
Als ALMACHTIG betekent:
vriendschap - en - ontferming,
geweldloosheid die de macht breekt
van het kwaad,
zeventig maal zeven maal vergeving,
en liefde sterker dan de dood...
Ja, daar geloof ik in.
Offerande

Gebed over de gaven
Heer, onze God,
wij bieden U brood en wijn aan,
want wij willen proberen de weg te gaan
die Gij ons wijst.
Zegen dit samenzijn, opdat wij iets proeven
van de droom die U voor ogen staat. 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.

God, onze Heer en Vader,
bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken.
Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.
Uw zoon is mens geworden,
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.
Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom zingen wij samen:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest, geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten
en uw wil volbrengen.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons is geworden,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden (…).

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons verder leven.
Dat uw leven en dood
ons helpen onszelf te geven
en niet moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.
Zo bidden wij voor (…).
Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat.

Onze Vader

