
 

 

 

 

 

 

Welkom op ons TEREKEN OVERLEG-t! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde 

vergadering om 22u. 

’t Is geleden van november 2019… en het coronavirus 

heeft ons tot nu toe “in ons kot” gehouden… tijd dus 

om op veilige manier nog eens samen te komen.  

In de grote zaal kunnen we op voldoende afstand  

van mekaar zitten. Een mooie gelegenheid om elkaar  

te 'ontmoeten', ons verhaal te doen en elkaar te 

beluisteren. 

 

Op de agenda: 

- Gebedsmoment 

- We laten iedereen aan het woord: 

Hoe voel je je in deze coronatijden? 

Wat mis je (meest) specifiek met betrekking tot 

onze geloofsgemeenschap? 

Wat kan hieromtrent onze geloofsgemeenschap 

voor jou betekenen? 

… 

- Nieuws vanuit: 

onze geloofsgemeenschap: boomplanting, 

cafaith@tereken, vormsel, 1e communie, 

ceciliafeest, impulsavond, Allerheiligen, 

advent(tentoonstelling),  kerstboomactie 

voor welzijnsschakel Tereken, Nightfever,  

de kerkraad: nieuw samenstelling, verven 

dakgoten kerk, pastorij. 

de VZW katholieke werken: investeringen zaal 

en vergaderzaal Ons Huis. 

de VZW Pastorale Animatie. 

de parochie: uur zondagsvieringen. 

 

Afhaalrondje (rondvraag). 

Ten laatste om 22u: wel thuis! 

 

Intrede orgel 

 

Lied  voorzang 
Als in 't brood dat we delen een bron ontspringt 
en in 't woord dat we spreken een lied weerklinkt, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd. 
Ja, dan schouwen zij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, 
in de liefde die alles omringt. 
 
Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 
Welkom 

Missionaris zijn zonder boot (Madeleine Delbrêl), 

daartoe worden opgeroepen. 

Getuigen van Gods liefde, we hoeven daarvoor geen  

verre reizen te maken, het kan dicht bij huis. 

Wat geen afbreuk doet aan de inzet en overgave  

van missionarissen van toen en nu. 

Als we van onszelf geven, zullen we ontvangen. 

Als we Gods liefde geven, zullen we zijn liefde ontvangen. 

 

Stiltemoment 

Een kort moment om ons hart te verbinden 
met … 
 
 
 

Zondag 18 oktober 2020 

29e zondag a-jaar 

MISSIEZONDAG 



Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid 
Sprokkels uit de getuigenissen die mensen  

neerschreven in de viering van 20 september. 

God, ik zie U in de mooie natuur, 

hoe alles groeit en bloeit, de mooie bergen. 

Maar vooral in de mensen die onopvallend zorgen 

voor elkaar, die geven zonder iets te vragen. 

 

God, Gij zijt de grond van ons bestaan. 

 

God, gij geeft mij de kracht  

om verder te gaan met mijn leven. 

 

God, ik zie Je aan het werk, 

telkens mensen goed doen. 

 

God uw kracht 

ervaar ik in de 

stilte, de rust,  

de kracht  

van de bergen. 

 

God, 

wij mogen  

leven vanuit 

dit vertrouwen, 

vanuit uw genade en nabijheid. 

Dat wij er open voor staan en U herkennen. 

Dat wij uw liefde aan anderen geven. 

Amen. 

 

Gloria met psalm 121,  

een psalm die we deze week in het bijbelleerhuis 

van dichtbij hebben bekeken. 

 

vrouwen: 

Mijn hulp is van U, Heer, 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

 
mannen: 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

 

vrouwen: 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan. 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd, 

bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. 

 

mannen: 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

 

samen: 

Mijn hulp is van U, Heer. 

Mijn hulp is van U, Heer, O, van U. 

 

 

 

Gebed 

Geven en ontvangen, 

het is niet altijd gemakkelijk, God. 

Op deze missiezondag beseffen we weer  

dat het niet bij woorden mag blijven. 

Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde 

is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel, 

leven en delen dus met de kleine mens. 

Met uw zegen. Amen. 

 

Lied  voorzang 

De zegen van God onze Vader, 
zij met je waar julile gaan, 
Hij zal je behoeden, bewaren  
en legt over jullie zijn Naam. 
 
Sjaloom, sjaloom, Jaweh is zijn naam,  
Hij zal er zijn met jullie gaan. 
 
Genade van Christus de Here,  
zijn waarheid zij jullie tot licht, 
om steeds meer zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom … 
 
Hij zal door zijn Geest jullie leiden, 
met kracht zal Hij naast je staan, 
door vrede en hoop je verblijden, 
zo zendt Hij je in zijn naam. 
Sjaloom … 
 
Zending en zegen 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen M. Delbrêl (1904-1964) 
Mogelijk wegen om contact te maken: 
-het telefoontje dat ons verbindt met het leven  
van iemand anders. 
-de straat die we oversteken om te spreken  
 met iemand die we nog nooit gezien hebben;  
-de trap die we nemen om aan te kloppen bij iemand  
die we alleen nog op de overloop hadden gegroet 
-het voetpad aan de uitgang  
van de fabriek. 
-het meisje dat uit liefde voor een  
achterbuurt, haar werk opzegt,  
haar familie achterlaat en naar een  
onbekend milieu trekt. 
-de periode van ontwenning aan het eigen milieu 
vooraleer nieuwe vriendschappen te sluiten. 
-het houten kot dat meisjes oprichten om dichter  
en langduriger bij de kinderen te zijn die ze Gods 
liefde willen tonen. 
-de job die ons naar het hart van de fabriek leidt  
of het meest goddeloze bureau op het stadhuis. 
- de stilte. 
- het gesprek. 



Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen  

in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

(…) 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader 
We nodigen u dit werkjaar uit om dit gebed  

telkens te bidden met open handen: als symbool 

voor het geven en ontvangen van Gods liefde. 

 

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. 
 

Vredewens 

Als iemand nu eens de moed had 

om niet langer kwaad te zijn  

voor het aangedane leed. 

 

Als iemand nu eens de moed had 

om de schulden van mensen en landen 

onvoorwaardelijk te schrappen. 

 

Als iemand nu eens de moed had 

om vertrouwen te geven 

aan wie niet te vertrouwen zou zijn, 

om te luisteren naar wie het niet kan zeggen, 

om te kijken naar wie altijd  

over het hoofd werd gezien. 

 

Als wij nu eens de moed hadden …. 

zou dan de vrede niet dichterbij zijn? 

 

Communie 

 

 

Lied uit Taizé 

In de Heer ben ik altijd dankbaar, 
in de Heer verheug ik mij. 
Zie naar God en wees niet bang,  
verheft uw stem want Hij is nabij,  
verheft uw stem, want Hij is nabij. 
 

Inleiding op de lezingen 
De lezingen zetten ons aan het denken: 

God roept mensen bij hun naam  

om zich voor anderen in te zetten. 

Voelen wij ons geroepen om Gods liefde  

bij de mensen te brengen? 

 

Lezing  Jesaja 45,1.4-6 

 

Kindvriendelijk moment 

 

Evangelie   Matteüs 22,15-21 

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie  

 

Voorbeden 

Nu de herfst zich aandient  

en de natuur stilletjes begint uit te doven,  

is het goed om zelf stil te worden,  

ons naar binnen te keren en tot onszelf te komen.  

Bidden wij dat wij in de stilte van onze ziel  

God horen spreken.  

Waar vriendschap is en liefde, 
daar is God bij ons. 
 

Nu het kouder wordt en het licht verzwakt,  

bidden wij dat wij warmte mogen geven  

en warmte mogen ontvangen. 

En dat het licht van vriendschap en liefde   

ons nooit ontbreekt. 

Waar vriendschap is ... 
 

Nu de avonden langer worden 

bidden wij voor allen die eenzaam zijn, 

die dagen doorbrengen zonder een mens te zien, 

die het gemis van een dierbare overledene  

des te scherper voelen. 

Waar vriendschap is ... 
 

Nu we ons op deze missiezondag verbonden weten 

met zovelen, bidden wij 

dat Gods liefde te zien en te horen is, 

in ons doen en laten, in alle uithoeken  

van de wereld.  

Dat wij, als Kerk, geloofwaardig zijn  

door woorden die daden worden. 

Waar vriendschap is … 
 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat het leven ons geschonken is 

door God, onze Vader, bron van liefde. 

 

Ik geloof dat ook ik geroepen ben 

om van Gods liefde te getuigen, 

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 

ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

 

Ik geloof God de wacht houdt 

over ons gaan en komen 

van nu tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Offerande 
Op deze missiezondag wordt de collecte gebruikt 

voor projecten van de kerk in Liberia: een land 

waar de uitdagingen groot zijn. Geweld,  

verkrachtingen, extremisme en COVID-19 staan 

de ontwikkeling van het land in de weg.  

De Liberiaanse bisschoppen klagen  

deze wantoestanden aan.  

U kan uw bijdrage kwijt in 

het mandje achteraan in 

de kerk. Dank ervoor. 

 

Gebed over de gaven 

God,  

Gij brengt ons bijeen  

rond brood en wijn 

en daagt ons uit te breken en te delen. 

Wij bidden U, dat dit samenzijn 

ons doet geven en ontvangen, 

dat het ons hart en onze handen opent 

voor medemensen, dichtbij en wereldwijd. 

Zo kan uw Rijk komen door Jezus Messias, 

uw Zoon en onze Heer. 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. 

 

 

 

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat Gij een God van mensen zijt, 

dat Gij ons kent bij onze namen, 

en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven: 

dat wij ons met U en elkaar verbinden. 

 

Gezegend zijt Gij,  

Schepper van al wat bestaat; 

gezegend zijt Gij,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt  

in ons midden door Jezus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, 

en aanbidden U met de woorden: 

 
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. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen 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. 

(…). 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Om dit te herdenken  

blijven wij het bood en de wijn delen  

voor elkaar, zoals zovelen voor ons deden. 

 

 

 

 


